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MEMORIA DE MEUS PArc
)-

A ]IEUS IRMÃOS:

DR. JoÃo Dos s/Nïos CÁRVALHo _lúrvton
DRê MAKIA ADELAIDE DOS S/NTOS CARVALHO
DR. JOAQUIM DOS S/NTOS CARVÁLHO
D4. MANUEL DOS S/NTOS CARVALHO
DR. allróruro Dos s,4NTos jÁRVALHI
DR.^ MARIA DA GRAÇA DOS S,{NTOS CARVALHO
DR.^ MARIA OA ASCNNSÃO DOS S,{N?OS CARVALHO
ENG. JORGE DE DEUS DOS SáNTOS CARVALHO
DR.^ MAKIA DE DEUS DOS S/NTOS CARVALHO
DR. FR{NCJSCO D.E áSSIS DOS S/NTOS GAR4IÁLHO
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. , Foi ,tão priúlegiado do _cia o Reìno de portagal, qae a ele entre
lodos os do mundo escolbea a Diüna Proúdëncìa parão'fazer azsnciador-
4rrcyifo e pregador das boas yotas tlo ugrado Eungetí0,)as m, iììtr:,do Orbe, onde menos xolícia haúa da saìrossanta Fí da'Igreja Rímana.

Joncn Cenooso, Agìokígìo Laitano, Lisboa, r6yz.

- , D(t exussiaas /:rperü qae os glorios_os reis de porÍugal fqeram,e aoi tmenso! iraballtos qile oÍ norszÍ loleraram xesíet delcabrimentot
e conqaisÍas, o principal motiao Joì para ab:ìr camixho à pregação do
sagrado .Et:zry3llto. e 1 conursão da- gentilìdade, traqendo áo "grinio 

e
cbediêncìa da lgreja Cahilica aquelas íemoÍat e'btirbàrat naçõeí.

. ', ...1 gae fana poderti^ìgualar ít llsÍa, sc sshando marer ercondidor,
Jorder abrìr ds ?ortas à infdelidade e idolatria. qse o demózio lem terro_firder abriì ai tortaj à i.
lltqfus no cenhã daquelas

Agiológio Lritano

e idolatria, que o demónio íem ferro-iltqlalno_cenlro-daquelas regiõet para não darem enirada à Fé ao'Eun-
gelboí _Imortal, nnÍa, religiota será lossa .fama na bistrjria da pálria
e da Igreja...

rossa fama na bistthia da Pálria

(Fala_do Infante D. Henrique a João Gonça\ves Zatgo e a Tristão
Y^zt,

Caxorpo LusrraNo, Vida do Infaníe D. Ifeuique, Lisboa, r75g.
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PA]NEL DA VID,\ ETERNAL

(c. r468)

r -D. DUÀRTE: rr.o Rei de Portugal; filho de D. João I; inttépido comba-
tente nâ tomada de Ceuta; falecido em 1438, na idade de 46 anos.

2-r.o DUQUE DE BRÂGANÇA D. ÂFONSO: z.o conde de Neiva;
8.o conde de Barcelos; filho legitimado do Rei D. João I; intrépido
combatente dos mouros na tomàda de Ceuta; falecido em Dezembro
de r46t, na idade de 9o anos.

3-INFANTE SANTO D. FERNANDO: Filho de D. João l; falecido' .^ F"ez, cativo dos mouros, en 1443, com 4r anos de-idacle.'
4-ARCEBISPO DE LISBOA D. PEDRO DE NORONHA: Embai-

xador ao teino de Âragão parz. ttàt^r o casamento do Infante D. Duarte
com a Infanta D. Leonor de Âragào; falecido em r4j2 com 56 anos de
idade.

t-z.o CONDE DE VÌLA REÂL D. FERNANDO DE NORONHÀ:
z.o capttão de Ceuta; intrépido guerreador dos moutos; camateito-mor
dos reis D. Duaíte e D. Âfonso V; falecido em t.44j.

6-PRIOR DO CRATO D. FREI NUNO DE GOIS: Combatente dos
mouros na defesa de Ceuta; falecido em 1442, em idade avançada.

I

PAINE.L DA DILATAÇÃO DA FÉ

(c. r448)

7 - 
PORTUGAL, PESCÂDOR DE ALMAS: Figura alegórica tepresen-
tando o Povo Pottuguês, mateante e propagador da Fé de Cristo entte
os pagãos do mundo desconhecido.

s -LÀNÇ:AROTE DÂ FRÂNCÂ, na figura do ÀPÓsrol-o SÃo JoÃo:
Cavaleiro da casa do Infante D. Hentique e por ele atmado cavaleito
depois da viagem de seis caravelas da companhia de Lagos de que foi
capitã,o; principal capitào da expedição nacional à ilha de Tider; nascido
em 1399 (?). Obs.: Era almoxatife e coudel de Lagos.

9-SoErRo Ìla cosfa, nz frguta do APÓSTOLO SÃNTO ANDRE:
CapÌtão duma das catavelas da expedição nacional a Tider, por ocasião
da qual foi armado cavaleiro. Obs.: E tradiçáo ter sido um dos Doze de
Inglatetn; em :'448 tinha mais de 61 anos de idade; a reptesentação de
Santo Andté foi identificada pelo Dr. Sousa Gomes.

Io-GONÇALO VELHO: Nobre fidalgo; m^íeànte dos Descobtimentos
e intÍé"pido guerreador dos mouros .ín tetru e no mâr; povoador da Ilha
de S. Miguel; geneÍoso abastecedor de mantimentos âos defensores de
Ceuta.

rr-JoÃo GONÇÀLVES, (o ZARGo>: Cavaleiro, criado do Infante
D. Henrique; intrépido combatente coíìtrâ os mouros na tentativa da
tomada de Tânger; zdnadot e povoador da Ilha da Madeira, a qual se
toÍnou uma bãse de abastecimento de mantimentos aos navios dos
Descobrimentos; nascido cerca de t392.

rz-VÌCENTE DIAS, na frgwra do APOSTOLO SAO TOME: Armador
e capitã,o duma das carave\as da expedição nacional a'lidet; descobridor
da IIha de Santiago, segundo o sábio \X/ieder.

I3-GOMES PIRES, Patrão da caravela del-Rei, tendo feito nela vâtias- 
viageqp, à costa de Áftica, por mandado do Infante D, Pedro, com o 6m
de -comerciar pacìficamentè com os seus habitantes; comandante da
caravela del-Rei na expedição nacional a Tidet.
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PÂINEL DO VOTO DA CRUZADA
(c. r468)

r4-BAINtiA D. ISÀBEL:l\Iulher de D. Àfonso V;6lha do Infante
D. Pedro; falecida em. r4tt com 22 anos de idade. óbs.: Identificação
4" D. t. José de Figueiredo.

rt -D.ÂFONSO V: rã.o Rei de Portugal; fi1ho do Rei D. Duarte; porfiado
guerr_eador. do-s mouros; 

- 
nascido em Í432. Obs.: Identificaçao do

Dr. Joaquim de Vasconcelos.
16 -INFANTA D. ISABEL, DUQUESA DE BORGONHA: Filha do Rei

D. Jg-uo I; viúva do duque Filipe-o-Bom falecido em r5 de Junho de r467;
nascida em t397.

r7-CARDEAT, D. JÀIME: Falecido em Í4jg com zt anos de idade. Iden-
t:/t:"f10 1o- Dr. Belard da .Fonseca. Obs.: sôbre a prÌmitiva face da fr,gura
foi pinttrda a do Príncipe D. Âfonso, filho do neì O. João II.18-INFANTE D. HENRÌeUE: Filho do Rei D. João-I; governador e
administradot da Ordem de Cristo, a qual tinha pot princilal obrigação
guerreaÍ os. infiéis; intrépido combateÀte corìtÍa os mourôs em Ceúta,
!1nger e Âlcácer-Ceguei; falecido em 146o com 66 anos" de idade.
Obs.: Identificação dé Columbano Bordalo Pinheiro.

19-PRINC^TqE D. jOÃO: Fiiho do Rei D. Âfonso V; nascido em r4rr.
9F...'. Sobre a primitiva face da figura foi pintada a do Príncipe D. Âfoóío
faÌecido e.m J49r com 16 anos de-idade. Obs.: Identificaçãddo Dr. Joséde Figueiredo.

zo-MÂRQUES DE VÀLENÇÀ D. ÀFONSO: Filho primogénito do
r.o duque de Bragança D. Afonso; 4.o conde de Ourèm; cómbatente
na tomada de Âlcácer-Ceguer; falecido em 146o na idade de 58 anos.zr-1.o DUQUE DE BRÂGÂ=NÇÂ D. FERNANDO: Filho segunáogénito
do r.o.dtque deBtagança D. Afonso; 3.o conde de ,\rraiolos;"r.o mírquês
de _Vila Viçosa; 3.o conde de Neivai ;.o conde de Ourém; 9.o coìde
de Barcelos; capitào de Ceuta; famoso guerreador dos mouros ém Ceuta,
Tânger e Àlcácer-Ceguer; nascido em í4or,.

zz-CONDE DE GUIM:ÂRÃES D. FERNAí.ÌDO: Filho do z.o duque de
Btagança; intrépido guerteador dos mouros; nascido em r43o. -Obs.:
Futuro 3.o duque de Biagança;6.o conde de Ourém;4.o conde de-Arraiolos;
l.iAgquê3 {e Vfla Viçosa; 4.o conde de Neiva; e r.o duque de Guimarães.

z3-CONDE DE VIÀNÂ D. DUARTE DE MENESES: Famoso guer-
reador dos mouÍos, tendo sido moÍto poÍ eles na serra de Benaõofú,
g! j46+, nq idlde de 5o anos, sacri6canão-se pata salvat a vida do Rei
D. Âfonso V, Obs. : A data da sua morte era alfdres-mor do reino e capitão
de Âlcácer-Ceguer.

z4-PINTOR NUNO GONÇÂLVES: Cavaleiro da casa real e pintor do
Rei D. Afonso V. Obs.:-Identificação do Dr. José de Figueirèdo.

z5-pOltOR NUNO GONçALVES: Nlestre dé leis pela-Universidade
de Bolonha; conselheiro, desembatgador e iaiz dôs feitos do Rei
D. À{onso V; futuro chancelet-mor dã reino. Obs.: Foi pintoÍ, tendo-se
aperfeiçoado em ltàlia,

z6-CONDE DE ODEMIRÂ D. SANCHO DE NORONHÀ: Comen-
dador-mor da Ordem de Santiago da Espada; intrépido guerreador dôs
mouros; r.egent_e do reino-do Âlgatve. Obs.: Havia sido,ìurante largos
anos, capitào de Ceuta; falecido em 147t.

z7-C.ÂPITA9 DE CEUTÂ D. PEDRO DE MENESES: 3.o Conde de
Vila Real; intrépido guerreador dos mouros; nascido em- r44r. Obs.:
lqtylo I.. marquês dè Vita Real e 7.o conde de Ourém.

ZS - CONFESSOR DE, D. ÂFONSO V, O. RODRIGO DE NORO-
NHÂ: Bispo de Lamego; filho do atcebispo de Lisboa D. Pedro de Noro-
nha. Obs.: Foi capelão-mor, regedor dã Czsa da Suplicação e chanceler-
-mor; eleito bispo de Lameso em rt6z.

ze - cAprrÂo DE ALCÁCER-õEGUEd ó. ue,NnreuE DE MENESES:
Conde de Valença; alferes-mor do teino ; intépido guerreador dos mouros ;
3.o conde de Viãna (do Minho) ; 4.o conde de Vianã (do Alentejo); nascido
em 7443.

t"-BU! DE SOUSÂ: Cavaleiro que salvou o estandatte do Rei, ÍÌa seÍra
de Benacofú, na mesma pelela èm que moÍreu D. Duarte de-Meneses;
nascido .m r4zj.

z



!il
:

ii
ll
;I
i:
ll
ii

.ti
il
J
ii

l
.q

Lr

:i

1i

:r.;

:.* ". '

''&i,:

t-5



PAINEL DA PREGAÇÃO DO'EVANGELHO



))

( V
\-<

,
t
I
I

t

Sail:"et ba$xegação ôo $ocngefPo



PAINEL DA PREGAÇÃO DO EVANGELHO
(c. r448)

3r -D.ÀFONSO V: rz_.o Rei de pottugal; nascido em 1412. Obs.: Sobre
1_pÍjgrj!t_"3 face da 6guta foi pintada"a do Rei D. Joâá'IL

3z -PRINCIPE D. FERÌ{ANDO:-Filho do Rei D. Duárte; rz.o sovernadore administradot da ordem..rç Santiago da Espada; Áascido'em- 1433.
Obs.: Fututo 6.o condestável de portug"al, duque'de S.iá. ãuãu"-ã; Vir""e governadot e administrador da Ordem de'Ctisto.

33 -CONDESTÂVEL D. pEDRO: Filho do Infante D. pedro; sovernador
e administrador da Otdem de Àvis; y.o conà".iár,.l d. É;;;sï: 

""r.iaoem t43o. Obs.: Futuro Rei de ÂraEão: falecido em tz:66l
34-P.JOôO: Filho do lnfante D. Pedrol Obs.: Foi conhecido pelo nome

$-e-_Q. l_o.{o de Coimbra, na Flandres.
35 -INF{,NTE SÂNTO D.'FERNÂNDO: Filho do Rei D. João I, falecido

em r44J, cativo dos mouros. Obs.: Sobre a primitiva faée da fisura foi
prntada a do Príncipe D. Afonso, filho do Rei D. João II. Idelüfcaçao
do Dr. loú Saraiaa.

36 - D. .J IUE-. Filho. do Infa"tg q._ Pedro; nascid o em 1434. Obs.: Futuro
ç11d^{_O_. J3ime de Portugal, falecido em ,4jg.

37-ME,STRP VASCO RODiRIGUES: Chanttã-dâ sé de Braga; cónego
de S. Salvador de Vilar dos Frades. Obs.: Havia sido.rtËãiati.o ã"
cânones na Universidade de Salamanca; em r44g tinha cerca de 70 anos
de idade.

38-BISPO DE ÉVORÀ D. ÁLVÀRO DE ÀBREU: Grande ota{or;
embaixador ao Duque de Borgonha; glorioso combatente na tiÃtatiru
da conquisra de Tânger; faieciáo .mí44o. Obs.: Fài .ég"ãã, ãã C"."
da Sunlicacão-

39-çoNÉco" Jo_4.o RODRIGUES: Deão da sé de Lisboa; cónego de
Q. Salvadot de Vilar de Frades; confessor do Rei D. Àfonso Ve da R-ainhaD. Isabel; capelão-mor da Rainha D. Isabel.

ao-I'IC_EN.CIÂ.DO JORGE DÂ COSTA: Cónego de S. Salvador de Vilar
d.e -hrad-es; licenciado em teologia; pregador eáestre daÍnfantaD. Cata_rjna, frlha do Rei D. Duarte; ãustido-em 14o6.,Obs.: p"t"r" ur."blsp"
de Lisboa e card,eal (Catdeal de Àlpedrinhi). Idntifcaçao ai Oì.--neüra
da Fonseca,

4t-DOUTOR ÂFONSO NOGUEIRÂ: Cónego de S. Salvador de Vilar
de-Frade,s; incansável pregadot; Doutor "- utïbo, os diteitoi p"l"-úrrio"t-
sidade de Bolonha. -Ob-s.: Futuro bispo de Coimbra , aï""úirfo d"
Lisboa.

az-EISPO DE VISEU D. JOÃO vrcENTE, (o MESTRE TOÃO>:
Çe111. pelpé1uo_da Congregação dos Cónegoó Seculates de S. "salvador
de V.r.lâr de.Frades; incansável pregadot; reformador da Ordem de Cristo;
ryscj{q em r38o. Obs.: Haviá sião Méstre de medicina na Universidadéde Lrsboâ, Íisico-mor do reino e médico do Rei D. João I e dos Infantes
seus filhos.

43-DOUTOR DIOGO ÂFONSO, (O MANGA-ÂNCHA>: Doutor em
ambos os direitos; Mestre em Ártes; lente de leis na universiàaãe de
Lrsboa; tamoso orador. Obs.: Foi reitor da Universidade de Lisboa,
embaixador ao concilio .de Basileia, desembargado t e jttiz dos feiiãs dó
Rei D. Duarte e chance-ler-mor, regedor da Cãsa da SJpücação 

" 
ããr"-_l?argador do Rei D, Âfonso V.

44 - *LVA,RO GONçALVES DE ATÂÍDE: Armado cavaleiro pelo Infantel). l)edro na tomada de Ceuta; embaixador ao concílio de Constança; aio
do Rei D. Àfonso V e do Príncipe D. Fernando. Obr., f"i"io'co"d"
de- Atouguia.

ay -CONEGO PEDRO EANES, (O SARRABODES>: Cóneqo da sé deLisboa, Obs.: Havia sido capêlão do Infante D. Fernando.
46 - RUI DÂ CUNHÂ: Prior âa colegiada de Guimarães; embaixador ao

Papa Eugénio IV; combatente na defésa de Ceuta . n^ t Á.otiolu áu tã-ua,
de Tânger.

a7-BISIO-DE CEUTA D. FREI JOÃO MÀNUEL: Filho natural do
Rei D. Duarte; províncial da Ordem do Carmo; ltenciado "- f""[ogir;
lente da cadeira de prima de Teologia na universidade de Lisboa; gt"ïdé
pregador; glorioso combatente naíentativa da tomada de TânãËrl duas
vezes embaixadot ao Papa Eugénio IV; embaixador à Hunsriaï náscido
cet:ade 14o.6. Obs.: Fururo bispo da Guarda e capelão-mot"de s"" irmaoo Rei D. Âfonso V.

L-
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PAINEL DA DEFENSÃO DA FÉ

(c. r448)

48-INFA-Ì.ìTE D. PEDRO: Filho do Rei D. João I; duque de Coimbra;
Regedor e Defensor do Reino por El-Rei; intrépido co;batente contÍâ
os turcos e mouros; nascido em r?o2.

49-INFÀNTE D. JOÃO: Filho de D.'Joao I1 ro.o governadot e adminis-
trâdor da Ordem de Santiago da Espada;3.o coìãestável de Portugal;
falecido em Í442 com 42 aãos de idàde.

to-?. DIOGO: Filho do Infante D. João; rr.o governador e adminisrrador
da Ordem de Santiago da Espadai 4.o condeJtável de Portugal; falecido
em t443 com 19 anos de idade.

5r-INFÂNTE D. FERNÀNDO: Filho do Rei D. João I; governador e
administr,ador da Ordem de Avis; intrépido combãtente 

'rrí 
tentativa da

t^omada de Tânget, tendo então a idn:le- de 3t anos.
5z-coNDE, DE -ÀVRÀNCHES D. ÁrVAnO DE ALMÂDA: Fron-

leiro de Ceuta; capitão-mor do mar;' alcaid,e.mor do castelo de Lisboa;
famosíssimo cavale^iro guerreador doi turcos e mouros; atmado cavaleiro
pelo Infante D. Pedto na tomada de Ceuta; embaixador de Portugal à
Iyglatetra; cavaleiro da Jatteteha. Obs.: É tt^diçáo ter sido um dos óoze
de Inglaterra.

53 -ÂIRES _GQMES DÂ SILVÂ: Armado cavaleiro pelo Infante D. Pedto
na tomada de Ceuta; regedot da Casa do Cível; nasôido eín t3gg.

54 - MÂRTIM DE tÃVO-nR: Meirinho-mor da'corte; embai"ííór a Arzila
para-.o Íesgâte do Infante D. Fernando, do qual havia sido escudeiro;
um dos capitães do condestável D. Pedro, filhô do Infante D. pedro, na
sua expedição a Castela.

55 -FERNÃO 
- LOPES DE ÂZEVEDO: Famoso combatenre conrrâ

os mouros na tomada de Ceuta, na defesa dessa cidade e nâ teÍÌtâtiva da
tomada dg Tânger; embaixador do Rei D. Duarte e do Regente D. Pedro
ao Papa Eugénio IV.

(c. r448)

PÂINEL DÂ SANTA GLÓRIA
(c. r468)

'6-I_N_FÂNTE 
D. PEDRO, nafrgura do ÂPóSTOLO SÃO pEDRO:

Faletido pm \44g na idade.de 57 anos. Obs. Expõe sobre uma bolsa a
relíquia de SÀNTO ÂNTONIO identificada pelo ï)r. Belard da Fonseca.

t7-P. FREI JoÃo ÁrvaRes, naÊguta do Ápostor-o SÂNTIÀGo:
Secretário do Infante D. Fernando e seu companheiro de cativeiro em
Fez,- donde tfouxe âs suas relíquias; nascido èerca de 14o6-14o8; dom
abade do mosteiro de Paço de Sousa,'

;8-OLIVIER DE LÂ MÀRCHE: <<Pannetier> e cronista dos duques de
Bo€onha; nascido cetca de 1426. Obs.: Identilcação do Dr.^Belard
da Fonseca.

59-BISPO _DE SILVES D. ÁLVÀRO AFONSO: português, iegado
a latere do Papa Caiisto III a D. Âfonso V, para -lhe pedir sòcorio contra

_ os turcos, em r_4y6. Obs.: Nomeado bispo de É,vorã em 1468.
6o-DOUTOR JOÃO FERNANDES DA^SILVEIRA: Douior em leis;

quaÍto-neto _4S R"i D. Âfonso III; regedor da Casa da Suplicação; embai-
xador do Rei D. Àfonso Y ao Papa CaÌísto III para o inforrirar dô propósito
*sse Rei <<de passar ao Orienie com armadã e exército para ^tecüperrr

Constântinopla e exterminar os infiéis>. Obs.: Veio â ser õ r.o barãb de
Âlvito e, pot dez vezes, foi embaixador de Portugal a diversas coÍtes.
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TNTRODUçÃO AO ESTUDO
P

DO

POLÍPTICO
DE

-SAO VICENTE DE FORA





AIOTA PRELIMIÌ{AR

Desde os tempos do liceu que o autor do presente trabalho sentia profunda
atracção pelos painéis de São Vicente admirando ingènwaruente a sua beleqa
e cogitand.o no mistério do seu sìgnìfcado ltistórico, transcendente por certo.

Todas as obras re/atìuas a esias marauìlhosas pìnturas foram por'ele
lìdas e meditadas, leuando-o,a exu/tar czm 0.t esc/arecimentos qae iam apare-
cendo, daquilo que, todaaia, continuaaa a ser ìntrincado enìgma, poìs na ìden-
tìfcação das fguras não ltauìa urua só qwe fosse anânimemente consìderada
defnitiua, rcem merlilo a do Infante D. Ífenrique.

Assin, aìnda /toje pemm sobre essas pintwras as pa/auras de Vergilio
Correia: <<Contenplam-se esner painêis, tão raros pela conpasìção como
brilhantes pe/a execuçã0, affi P0ac0 con a tristeqa dos arquetílogos perante
as inscrições cretenses oa etruscas indecifradao>.

Um mero acaso leuou o aator a passar da fase admiratiua perante
os Painéis para a da inuestigação da resoÌução do problena que eles encerra!)a7//.

No dia rr de Noaembro de t9í2, folheando a reui$a <<Colóquio>>(L),

dtparou com o retrato de D. João de Coimbra, flho do Infante D. Pedro,
existente no Museu Real de Bruxelas e pintado por Van der Veldtn,
magistralnente identìfcado pelo arquìtecto José Corteq.

Hauia o Dr. Belard da Fonseca, depois de argulíssimas deduções,

reconhecìdo na fgura princìpal do PoÌíptico de São Vìcente de Fora o

Cardeal D. Jaine de Portugal, também fllto do Infante D. Pedro.
Desta maneira surgiu ao autor do presente írabalho a ìdeia da possi-

bilìdade de D. João rer uma das restanles f.guru do Políptico e estar colo-
cado junto do Cardeal D. Jgime, rcu irmã0.

Foi este o ouo de Colombo, fo condutor para se dulindar a meada
do <<$istério dos Painéis>>.

A presente obra constitui, assìm, o resaml dos resaltados das inaes-
figações a que 0 autor uen procedendo desde o dia tt de Nouembro ãe 1962.

Note-se que ele expõe o seu pensamento sem quaisquer preocupações
de não poder errar. Com.fúbilo tonará conhecimento de quaisquer obseraações

e) Número 7, do mês de Fevereiro de 196o,
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que mndifquem ou intalide m as suas deduções, pois nada mais duçja quc a
descoberta da uerdade, <<em prol dd nossa terta>>.

À hitua dc aariadísiiwas obras ele teae de recotrer. fsso o leaou
a inicin o presente traballto com e$a introdução constittída pelo essencial

Para re conpreender a génue do Políptico sem se totxaìcm tuessdrias
núltiplas hitaras-

Porért, con P0uc0 diEêndio, poderá o hitor adquirir t4ma modesta
cohcção de liyros O, acttalmente exittentes no mercado, com c4fo eetudo

fcará mais comphtamente infornado.
Esrcncial será tambén qae obtenha una reprodução do Políptico,

4 Cqret.

,#

() Vidc o finel degte livro.
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os FrLHos DE D. JOÃO I

Sendo ainda mestre de Avis, o futuro Rei D. JoãoI teve um
filho nâturâl chamado D. Afonso, nascido, talvez, í^ ,377, o qual
combateu-. <<na gueÍÍa que o imperador Segismun do 'iazja 

^osTurcos>> (1) e veio a ser conde dê Barcelos ã depois, duque de
Btagança, tendo falecido em Dezembro de r46t.' I

. . Clsou P. Joa" f com D. Filipa de Lencastre, filha do nobre
Tglês João de Gaunr, duque de Laniaste r, e irmãdo rei de fnghterra
Henrique IV.

, , FTu"los seguintes os filhos deste casal que atingiram a maiori_
darre: l). l)uarte, nascido em r39r; D. pedro, naõido em 11.92;
D. Henrique, nascido_e\rD+; D.-Isabel, nascida em t3g7;O. 1íeo,nascido em ï4oo; e D. Fernando, nascido em r4oz,

D, Duarte reinou durante cinco anos, falecendo em t43g.
Era homem de boa estâtuÍa de corpo, com grandes e fortes membrãs,
rosto tedondo algum tanto enverrugado, ãom os cabelos corredios
e os olhos moles.

D. Pedro foi duque de Coimbra e <<Regedor e Defensor do
Reino>> durante a menoridade de D. Afonso v] Morreu no Íecontïo
de Aifarrobeira, em zo de Maio de 449.
^ . 

D. Henrique foi duque de Viseu, gávernador do mestrado da
Ordem de Cr:sto, propolror dos descob"rimentos marítimos e guer_
reador porfiado dos mõuros. Faleceu em t46o na idade de 66 anos.

D, Isabel casou em-Janeiro de r4jo com o duque de Borgonha
e conde de Flandres FiliFe-o-Bom de quem ficou ïúva em "r5 

de
Junho de 1467, recolhendo-se então u o-'.orrrr.rto de irmãs cinzenras
da Ordem de S. Francisco que havia fundado em 1456.

D. João_ foì governadór da Ordem de Santiago da Espada
e 3.o condestável de PoÍtugâI, tendo falecido em ,44i .o^ 42 aflos
de idade.

D. Fernando foi governador e administrador da Ordem de
Âvis tendo estado catirio dos mouros.durante seis anos, falecendo
como um santo mártit, em 1443, na idade de 4r anos. por isso foi
considerado como o <Infante Santo>>.

C) Vergílio Cotteia, MonunenÍot e Evulhrat, z.e edição, pág. r5r,
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OS FÏLHOS DE D. DUARTE

O Rei D. Duatte, casou em r4z8 com a Infanta D. Leonot
de Aragão. O arcebispo de Lisboa D. Pedro de Noronha foi
recebê-lã e a conduziu patz- o Reino, como procurador de D. João I (1)'

Foram os seguintes os filhos deste casal que atingiram a maiori-
dade: D. Âfonso, nascido em :'412; D. Fernando, nascido em r4t3;
D. Leonot, nascida em r4t4;D. Catanna, nascida em t416; eD' Joana
nascida em Í4t9.

D. Afonso foi o quinto rei de Portugal desse nome e moÍÍeu
em r48r.

D. Fernando foi o 5.o condestável de Portugal, duque de Viseu,
duque de Befa e pai do Rei D. Manuel I. Casou com sua prima

D.-Beatriz, filha do Infante D. João e neta do conde de Batcelos

e fututo duque de Bragança D. Afonso.
D. Leonbr casou em r4t r com Frederico III, Imperadot da

Alemanha.
D. Catarina morÍeu solteira.
D. Joana c-asou em Maio de r4tt com o Rei Henrique IV

cle Castela.
Fora do matrimónio teve D. Duarte um filho ilegítimo, D. Frei-

João Manuel, que foi provincïal da Ordem do Carmo, bispo de
-C.ot, 

" depois bispo da Guatda e capelão-mor de seu irmão o

Rei D. Afonso V. Na tentativa da tomada de Tânger muito se

distinguiu o então Frei João, quer combatendo, pelo que <<recebeu

muitaã feridas>>, quef socoffendo os cristãos com <<âs absolvições

da bula daCtuzadà quetrazia>> e com palavras de esforço, fé e devo-

ção. Foi licenciado em Teologia e lente da cadeka de ptima de

Teologia na Universidade de Lisboa (2).

OS FILHOS DO INFANTE D. PEDRO

O Infante D. Pedro casou em fins do ano de r4z8 com D. Isabel,

filha do Conde de Urgel, da {amilia real de Aragáo.
Foram os seguinìes os filhos deste casal: D. Pedro, nascido

em r4to; D. IsabèI, nascida em r43t; D. Jaime, nascido em 1414;

D. Joào, cufo ano de nascimento se desconhece sendo talvez o
de ía15; D. Filipa, nascida em 1457; eD. Beatriz ou Brites.

(t) José Soares da Sìlva, Menórias del-Reì 
-D-. Jo,tu I'-t:m9 1Ï, pitg. 942'

èt Ântónio Domingues de Sousa Costa, O InfanteD . Henrique na Expanúo
Portagaeu, Btaga, 196o, Pâg' r48.
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D. Pedro foi o 5.o condestável de Portugal, tendo sido nomeado
por seu pai o Infante D. Pedro, Íegente do reino, por morte do
condestável D. Diogo, filho do infante D. João, em Í443. Foi
também governador do mestrado da Ordem de Aviz, poÍ morte
do infante D. Fernando no cativeiro de Fez, também em r44t.

Em 1445 foi mandado por seu pai a Castela com tÍopas paÍa
aiwdar D. Álvaro de Luna, sendo ãrmado cavaleiro pelo Iniante
D. Henrique antes de partir.

Depois do recontro de Alfarrobeira D. Pedro fugiu para Castela
donde voltou a pedido do rei D. Afonso V, em Í4t7, pan o ajudar
na Cruzada contra os infiéis em Marrocos.

Deste modo combateu valentemente ao lado do Rei até que
em fins de 463 seguiu para Barcelona solicitado pelos aÍagoneses
que o haviam tomado por seu legítimo rei <<como só e principal
herdeiro que era da casa de Urgel, e assim a quem pertenciam de
direito os reinos de Áragão> (1).

Reinou, em Aragão sòmente três anos pois veio a falecer em
Barcelona em z8 de Junho de 466.

Foi retratado p.to pintor Jaime Huguet na fr.gura de um dos
reis magos no chamado retábulo do condestável eiistente no museu
da capela de Santa Águeda em Barcelona, o qual repÍeseflta a
Epifania (2).

Por sua morte foi feito o inventário dos seus bens, existindo
o catâlogo da magnífrca livrz;ia que deixou constiruída por 96
ou 97 volumes de teologia, astrologia, frIosofra, poesia e história (3),
o qual c tálogo é minucÌoso sobre a pafie material clos volumes mas,
quâÍlto a autores e assurltos, nem tudo é claro. Sòmente do livro
númeÍo z7 intitalado Liber de airis ilustribas (que podemos identi-
ficar como sendo o livro desse título da autoria do papa Pio II)
o catâLogo informa que está escdto em letra antiga (a).

D. Isabel, segunda filha do fnfante D. Pedro, foi rainha de
Portugal por ter casado com seu primo coirmão o Rei D. Afonso V.

Motreu em t4j5 na idade de zz anos.
D. Jaime, combateu em Alfarobeira, onde ficou prisioneiro,

tendo então perto de dezassete anos (s).
Foi depois recolhido na corte do duque de Borgonha Filipe-o-

-Bom, o qual era casado com a sua tia a Infanta D. Isabel.

(i) Rui de Pina, Cnjnica Del-Rei D. A"fonto V, vol.III, pág. 3o.
C) 4ugusto L. Mayer, ÍIì$oria de Ia Pìníura Espaãola, pâg, ioa,
e) Carclina Micaelis de VasconceÌos, Tragedia di la Inifne Reina D. Isabel,

pág. IX.
O Ibidem, pâ9. rz8.
e) Oliveira Nlartins, Ot FiÌhos de D, João t Lisboa, 1947, pitg. 3o9.
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De Bruges seguiu para Roma onde o Papa the deu o cargo de
protonotáïio apostólico e pouco depois, em r4ir, o nomeou bispo
de Àrrás. Neste mesmo ano foi eleito atcebispo de Lisboa mas
continuou emltâha tendo enviado um administrador para Portugal. g

Bm t456, o Papa Calisto III fêlo cardeal de Santo Eustáquio,
pertencendo à classe dos cardeais diáconos (1).

Em 1458, assistiu ao coÍÌclave que elegeu papa o cardeal
Aeneas Silvyus Piccolomini, o qual tomou o ÍÌome de Pio II.

Morreu em Florença, em Àgosto de r4j9, na idade de z5 anos,
sendo sepultado na igreja de S. Miniato num magnífico túmulo
com estátua jacente. A face da estátta foi esculpidâ tempos depois
da morte do cardeal, porém as suas mãos foram moldadas no
cadáver (2).

O cardeal D. Jaime tinha ido para Florença a frm de acompanhar
oPapaPio II, que ia aMàntuaprepaïaÍ a crazada contra os Turcos (3).

A causa da sua moÍte deve ter sido a tuberculose visto três
ânos antes dela <<se lhe ter rompido uma veia no peito>> (a) o que
é de interpretâÍ como uma hemoptise. De resto é evidente a extrema
lmagÍezl. do rosto da estâtua tumular e das mãos>> ossudas, esguias
e de dedos compridos.> (5)

D. Jaime foi considerado como um saírto na ocasião da sua
moÍte, na Itâlia e com certeza também em Portugal, pelo menos na
coÍte e eÍÌtre os membros ãafamllia Íeal, seus próximos patentes (6).

Foi também certamente considerado como um mártir bem-
-aventurado, acÍescentamos nós, visto que os médicos lhe disseram
<<que escaparia à morte, se tivesse acesso a mulheo ao que ele retor-
quiu <que antes queria acabar tão cedo, que manchar seu corpo>> (7).

<<Parece que D. Jaime, nunca chegou a receber a consagtaçã.o
episcopal, por lhe faltat a idade competente. Não sabemos mesmo
se chegou a receber a otdenação sacerdotal. Em tudo o que sobre
ele vimos escrito nunca se alude, a semelhante facto. Nem o sacer-
dócío era necessário parà o cardínalato. Âté ao século passado,
era frequente existirem cardeais sem ordens sacÍas; isto é, simples
leigos que os Papas elevavam àquela dignidade> (8).

e) Ântónio Belatd da Fonseca, O Mittério dos Painéil - O Cardeal
D. Jaine de Poríugal, pá9. to.(') lbidem, pirC. 46.

e) Cruz Pontes, A Capela do Cardeal Porhtguis em Florença à Luq de Nouos
DocumenÍos, in Diário de Notícias<>, de 5-rz-t963.

e) Ântónio Belatd da Fonseca, O Mifiério dot Painéfu - A Cardeal
D. Jaime de Portagal, pirg. 18.

e) Ibidem, pâC. 48.
f) Ibidem, p^C. 4j.
f) Ibidem, p^g. 39.
e) Àntónio Leite, O MiÉério dos Paináil, <in Brotério, r'o1. LXVIü,

n.o 6, de rgtg. -
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D. Joã0, tinha quinze âflos pouco depois do recontro de Alfar-
robeira (1).

Acolhido pela sua tia D. Isabel seguiu a carteira das armas e
logo em t4jz o vemos combatendo ao lado do duque de Borgonha
Filipe-o-Bom, marido daquela senhora.

Os seus serviços fotam recompensados pelo duque que o ârmou
cavaleiro do Tosão de oiro, em Maio de t456. Âpós esta ceri-
mónia dirigiu-se a Leyde onde então se encontrava a coïte, para
agradecer.e apresentar aos duques as suas despedidas, visto seguir
em breve'para o reino de Chipre onde se ia casar com a bela e jovem
hetdeira do trono, Caiotta de Lusignan.

Mas, antes de patir, imottalizou-o Van der \X/eyden com o
seu painel, num retrato existente no Museu Real de Bruxelas, iden-
tificado pelo arquitecto José Cottez (2).

Em Chipre teve o título de príncipe de Antioquia e não chegou
a dois âÍÌos a sua vida aí, pois moÍreu envenenado.

os FILHOS DO TNFANTE D. JOÃO

O Infante D. João casou em r4z4 com D. Isabel sua sobrinha,
filha do conde de Barcelos e futuro r.o duque deBngançaD. Afonso
e da condessa D. BeatrizPereira, filha única do condestável D. Nuno
Álvares Pereira.

Fotam os seguintes os filhos deste casal: D. Diogo, nascido
em data desconhecid a, talvez ainda em t4z4; D. Isabel; e D. Beatriz.

D. Diogo sucedeu a seu pai nos cargos de administrador do
mestrado da Ordem de Santiago da Espada e de condestável
(4.o condestável de Portugal). Mas poucos meses os exerceu visto
ter morrido em 1443 na idade de r9 anos (3).

D. Isabel casou em Âgosto de -1447 com o rci Joã.o If de Castela,
vindo a seÍ mãe da Rainha D. Isabel, mulher de D. Fernando,
os chamados Reis Catóiicos.

D. Beatriz ou Brites casou também em :^447 coín seu primo
o Infante D. Fernando, filho do rei D. Duarte, vindo a ser mãe
do rei D. Manuel.

(1) Oliveira Martins, Os Filhos de D. Joã0, Lisboa, ry47, pâg. 3o9.
^ . e) José Cortez, Don João de Coimbra,-<<Betrato por Rígier Van dár Velden,
Colóquio, n.o 7, de Fevere-iro de 196o.

(t) Júlio Dantas, Oairos Tempot, z,a ediçã.o, pâg. n,
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OS FILHOS DO I.O DUQUE DE BRAGANçA

D. Âfonso, filho natural de D. João I, casou em Ì4or com
D. Beatriz Pereira Alvim, filha única do 7.o conde de Barcelos,

1.o conde de Ourém, z.o conde de Ârraiolos e z.o condestável de
Éotugal, D. Nuno Álvares Pereira.

D. Nuno dotou a frlha com o condado de Barcelos, pedindo
então a,D. Joã"o I que concedesse este título ao seu genfo que assim
se tornou o 8.o conde de Batcelos.

O casal teve os seguintes filhos: D. Afonso, nascido em r4o2i
D. Fernando, nascido em t4o3; e D' Isabel.

D. Afonso foi o 4.o conde de Ourém, por doação do seu avô,
o Santo Condestável , em r4zz) e o r.o e único marquês de Valença
pot catta, datada de r45r, do rei D. Âfonso V'

Morreu solteiro em 29 de Agosto de 146o, ainda em vida de
seu pai que faleceu em Dezembro de 146r.

Repousa na cripta da igreja da colegiada da víIa velha de
Ourém, numa rica arca t:umwlar cuja tamPa é cobetta com o vulto
iacente, um magnífico retrato esculpido (1).

O segundo filho do r.o Duque de Bragança foi D. Fer-nando,

3.o conde de Atraiolos por doação de seu avô D. Nuno Âlvares
Pereira, em ï422. D. Afonso V fêlo marquês de Vila Viçosa
em r4j1. Por morte de seu irmão D. Afonso herdou o título de

conde de Ourém. E, pelo falecimento do seu pai, foi o 9.o conde
de Barcelos e o z.o duque de Bngança.

D. Isabel, a terceira dos filhos do r.o duque de Bragança
D. Âfonso casou com o seu tio o Infante D. João.

OS FILHOS DE D. AF'ONSO V

O Rei D. Afonso V casou em :'447 com a sua prima coirmã
D. Isabel, filha do fnfante D. Pedro, a qaal faleceu em r4t 5 na idade
de zz anos.

Este casal teve dois filhos: D. Joana, nascida em r4tz e

D. João, nascido em t4ir.
D. Joana foi iurada princesa herdeira do reino passados oito

dias após o seu nascimento; porém, depois de nascer o seu irmão
D. João pâssou a ser designada como infanta.

á.-

e) Vergílio Cotteia, Trfu Túnalos, pá9. tr8.
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Era formosíssima, tinha os olhos verdes (t) e <<o cabelo louro
e em grau tão subido que passando a verdades os idiomas do enca-
Íecimento, antes pareciam raios que cabelos> (2).

O seu rosto era redondo e alvo, as faces rosadas, o nariz meão
e afilado e a boca grossa (3).

- Entrou pàra o convento de Jesus, em Aveiro, a p de Jutho
de 1472, nunca mais abandonando a vida monástica (a).

Faleceu em r49o, vindo a ser beatifi.cada.
Deixou em testamento (5), o rubi grande de um anel a seu

irmão o Rèi D. João II e dois pendentes, úm.om três peclras e outro
com uma esmeralda ao seu sobrinho D. Jorge, filho natural de
D. João IL

Também mandou entïegar a Jorge da Silva o espinho da coroa
de Nosso Senhor Jesus Cristo que fora da Rainha D. Isabel sua
mãe, <<que o houve do fnfante D. Pedro, seu pai> (6).

Existe no museu de Âveiro uma pintura que é tradicionalmente
considerada como sendo o tetraLto da Infanta Santa Joana.

- Segundo o Dr. José de Figueiredo (?) esse painel apÍesenta
todas as características da época em que viveu a I;fante., não pode
em caso algum ser obra de Nuno Gonçalves e não foi realjzado do
natural. Seria uma cópia dum tettato pintado por Nuno Gonçalves,
feita por um artista estÍangeiÍo.

O outro filho de D. Afonso V veio a ser o Rei D. João II.
<Foi el-Rei D. João II homem de corpo mais grande que

pequeno, muito bem feito, e em todos os seus membros mui
proporcionado; teve o Íosto mais compddo que redondo, e de
barba em boa conveniência, povoado. Teve oJ cabelos da cabeça
castanhos e corredios. .. O naiz teve um pouco compddo e derii-
bado algum tanto, sem fealdade> (8).

- No ano de 1494 o Rei estava muito doente por se the ter decla-
rado <<clara e mortal hidropisio, ficando muito inchado (e). por
atribuir a setúbal um clima contrário à sua doença, saiu deása vila
para Ê,vora,<<na entrada do inverno>>, onde esteve "te;"fto de 1495.
Neste ano moÍÍeu.

. e) António Gomes da Rocha Nladahil, Iconografa da In-fanta SanÍa Joana,
Pà9. ;r.

(:) lbidem, pâc. je.
(:) Frei Diogo-do-Íìosário, Flos Sancíoram, Lisboa, r74r, pág. 88r.

^ (') Cninica dà Fundação do tl[otÍeiro 1e Jens,'de Aaeiro,t Uáriorïot da Infanta
Sania /_gang.leitura de Âniónio Gomes da Rocúa Madahil, pâg. rc1.(:) !!!dem, pâs. tt3.

(:) Ibidem, pâg. ríj.
. . (t)_ José de Figueiredo, na introdução ao r.o vol. de Ducumeníot do Boletirz

da Academia Nacionàl de Belas-Aríer. -

\it $fi d. Pina, Crónica del-Reì D. Joã0, IT, Coimbra, t95o, pâg. zoz.
e) Ibidem, pá,g. t9o.
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Existe na igteja de S. Brás em Évora uma escultura que repÍe-
senta esse santo, sendo <tradição otal em Évota, refotçada por alguns
escritores antigos e modernos que <<D. João II setviu de modelo
para esse S. Brás> O.

OS FÏLHOS DO INFANTE D. FERNANDO

O Infante D. Fernando casou em Í447 com sua prima D. Beattiz,
filha do Infante D. João.

Este casal teve, além de outros, os seguintes filhos: D. Diogo,
duque de Viseu, assassinado por D. João II em 1484; D. Manuel,
duque de Beja, que foi tei de Portugal; D. Leonor, rainha de
Portugal pelo seu casamento com seu primo o Rei D. João II;
e D. Isabel que casou com o 3.o duque de Bragança, D. Fernando.

OS FILHOS DO z.o DUQUE DE BRAGÂNÇA

D. Fernando, z.o duque de Bragançâ teve, além de outros, os
seguintes filhos: D. Fernando, nascido em Í4i'o (t); D. João, que
foi condestável de Portugal e marquês de Montemor-o-Novo;
D. Afonso, que foi conde de Faro; D. Brites, que casou com
D. Pedro de Meneses, 3.o conde de Vila Real; e D. Guiomar, que
casou com D. Henrique de Meneses, r.o conde de Valença.

D. Fernando foi feito conde de Guimarães em r46z-t463 pelo
rei D. Âfonso V.

Casou em 1447 com D. Leonor de Meneses, filha de D. Pedro
de Meneses, r.o capitão de Ceuta e r.o conde de Vila Real.

Sucedeu a seu pai no ducado de Bragança em 1478 e foi
executado, por conspiração contra o rei D. João II, em 1483.

O PRINCIPE D. AFONSO

O Príncipe D. João, futuro Rei D. João II, casou em r47r
com sua prima cokmã D. Leonor, filha do Infante D. Fernando e,

portanto, irmã do duque de Viseu D. Diogo e do duque de Beja
D. Manuel, o futuro rei do mesmo nome.

e) Ântónio Belard da Fonseca, O Mitrrírio dos Painá* 
- 

At Personagens
e a Armarìa, páS. jt.

e) D. Ântónio Caetano de Sousa, HìsÍdria Gewalógica da Can Real
Porfuguen, Tomo V, pâ9. zj3.
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Deste casal nasceu em r8 de Maio de :1475 o Príncipe D. Afonso
que era loiro e muito meigo, <<com cat^ de inglês>, segundo observou
o viajante alemão Nicolaus von Popplau. Os seus cabelos erâm como
o ouÍo e a pele rosada e btanca segundo a descrição de Cataldo
Sículo (1).

Ainda muito criança esteve como refém em Mourâ, em poder
dalnfantaD. Beatú2, poÍ parte de Portugal, onde também èstava
em refém, em poder da mesma Infanta, poÍ pârte de Espanha,
a Princesa D. fsabel, filha dos Reis Católicos D. Fernando e D. Ìsabel.
Estes reféns ou terçarias haviam sido estipulados pelos dois governos
c,omo fiadores da pàz qloe se assinara eÍÌtÍe os dois países, depois
da grande luta em que andaram empenhados e que teve como feito
de armas culmi.nante a batalha de Toro (2).

Em 1483, depois da Páscoa, poÍ ter morrido o Rei D. Afonso V,
foram desfeitas <<as terçarias> que já não fazia sentido prolongarem-se
e os jovens teféns voltaram à casa dos seus respectivos pais (s).
Tinha eÍÌtão o Príncipe cerca de 8 anos.

Em t49o, na idade de r5 anos, casou com a princesa D. Isabel
sua prima, a mesma que tinha estado com ele nas terçatias de Moura.

No dia iz de Julho de t49r, estando a coÍte em Santarém,
o Príncipe montou a cavalo e andava em coridas nas margem do
Tejo.

Porém, quebrou-se o loro dum estribo e o Príncipe caiu do
cavalo com tanta infelicidade que, sendo atrastado, âcoú logo sem
fala e como morto, falecendo no dia seguinte. Tinha pouó mais
de 16 anos.

. O desgosto do Rei foi tremendo. Morria-lhe o único filho legí-

limo e frcavam perdidas as espeÍanças de o goveÍno da peninsula
hispânica, polìticamente unificada, pertencer ã um príncipe portu-
guês.

A FAMILIA NORONHA

O rei D. Fernando de Portugal terre uma frlha natsral dnamada
D. Isabel que casou com D. Afonso, conde de Gijon e Noronha,
filho também ilegítimo do rei Henrique II de Caóteia.

Â condessa D. Isabel, depois de enviuvar, voltou para portugal,
ttazerldo consigo seis filhos e tendo recebido pan Ái e para èles
bom agasalho do rei D. João I (a).

(1) Elaine Sanceaw, D. João II, págs. r8d e 348.(:) Esteves Pereira e Guilherme Rõdïigues, Poíàgat,Dicionrirìo Hisiórìco, erc.(:) Elain-e Sanceaw, D. João If, pâg. iG.
e) ÂnseÌmo Btaamcamp Frcire,'Líaro 'Primciro 

dos Brasõn da Sa/a de
,Çhtíra, z.a edição, pâg. +1.
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Alguns dos irmãos Noronhas vieram a te'r impoÍtânte papel

na vida" da naçáo. Assim, D. Pedro de Noronha foi atcebìspo de

Lisboa desde ri"4 a r4i2;D. João de Noronha combateu no descerco

de ceuta; D. Fernando de Noronha foi o z.o conde de vila Real

e o z.o capitão de Ceuta poÍ tef casado com D. Bdtes de Meneses

filha do ,'.o conde de Viia Real e r.o caPitão'de Ceuta, D' Pedro

de Meneses; D. Sancho de Noronha foi o quarto capitão de ceuta,

o r.o conde de Odemira, comendadoÍ-mor da Ordem de Santiago

e regente do Algarve com o título de adiantado; e D' Constança

de N"oronha que fãi a segunda esposâ do conde de Barcelos D. Afonso,

com quem casou em r4zo, não tendo deixado descendência'

O INFANTE D. PEDRO

Nasceu em r392,
Era homem de grande cofpo e de poucas cafrÌes, tendo o rosto

comprido, o nariz gtotto, os olhos um pouco moles (1) e tinha os

cabelos louros (2) como inglês (3).

Em r4r 5 acompanhou o pai e os seus irmãos D' Duarte e

D. Henriqu"- ,ru .onqoista de Õeuta servindo-se valorosamente da

espada qoË ro, máe fan o efeito lhe ofereceu e aos irmãos e tinha,

na'oc"sião, mandado fazer e guarÍÌecer, em Lisboa (a)'

Depois de tomada a cidãde o rei D. João I afmou cavaleiros

"o, 
,.oi filhos e o infante D. Pedro afmou depois vários cavaleiros

entre os quais a Álvaro Yaz de Âlmada 
-'q,ue 

v-iria-1 set conde de

Avranches^ e a ,A.ires Gomes da silva, filho do alferes-mor João
Gomes da Silva.

No ano de t4zo oPapa Martinho v declara, na bula In eninentì

specaÌa, que havia na cidaãe de Ceuta um eremitério da invocação

Ë *toto ãe Santiago, e que o mui nobte var'ão D' Pedro, duque

de coimbra , para"defensao da fé católica e lara cgnuer(.0 dos ìnféìs e

bouos circundaítes que uiuìam no irro pretendia erigir o dito eremitério
'em convento da Ordem dos Menores, no qual um guatdião e frades

professos da dïta ordem pefmanentemeÍrte servissem ao senhor

àas Virtudes, e que, tanto pelo exercício da prega,ção como pelo

exemplo do seu viver edificante, aliciassem outtos (5)'

í1) Rui de Pina- Crónica Det-Rei D. Afonso V, vol' II, pág' rro'
Pt Oii".iitú"itins, Os Filhot de D. Joãa 1, Edições S' I' T', Lisboa, r947'

oâE. lc)."--' iíì' Rui de Pina. Cninica Del-Rei D. AJonso V, vot. rI, pág' rro'
i-í ô;;;; 

-E-anes de Zutata, Crónìca-da Tonada de Ceatt''' edição da

Àcadeóia das Ciéncias de Lisboa, pâg' rz6'-** 
tf 

* 
lã. 

-úãiti". de Silva 
'lruiq,"t, 

Descobrimentos Portugaeses, vol' I'
pirg, z5z.
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Em r4z5 o Infante D. Pedro pardu pàra a Hungria com vários
companheiros, entÍe os quais Álvaro Yaz de Almada, fututo conde
de Avranches, e Álvaro Gonçalves de Ataíde, futuro conde de
Âtouguia, tendo prestado grandes serviços ao imperador da Ale-
manha Segismundo na gwer:z- contra os turcos otomanos, inimigos
da fé de Cristo.

Em 1427, o mesmo fnfante foi eleito cavaleiro da Janeteira(1).
Em r4z8 voltou p^r^ 

^ 
pâtria, pârtindo da Hungda paraYeneza,

onde chegou a 5 de Âbril, cidade que nesse tempo <<atingita o apogeu
do fausto e poderio. O seu formidável expansionismo meÍcâÍrtil que
fundiava do fulcro lagunârio para toda a ârea circunvizinha da
Europa Oriental, remontando aos pontos mais distantes e carreando
as riquezas mais exóticas, Íeseryava-lhe primazia indiscutível no
complexo económico europeu ansioso de contactos com o Oriente> (2).

D. Pedro, em Veneza, procedeu a um inquérito minucioso ao
seu nível económico e social. Percorre os mercados e armazéns,
assiste ao atmazefiameÍÌto do ouro, observa o movimento marítimo
do porto, o que os navios c ttegam e descarregam. Penetra no
grande arsenal, vjsita os sesseÍìta barcos que estão nas carreiras, em
fases diversas do seu fabrico, e informa-se da tonelagem, da altura
do bordo, do pano e da equipagem dos que se encoÍrtÍam jálançados.
Enfim faz uma visita de estudo de tudo quanto respeita à navegaçã,o
e ao comércio (3).

Não desdenhou, no seu minucioso inquérito, de visitar a Ilha
de Murano e o seu conveÍÌto dos Camáldulos de São Miguel, grandes
cosmógrafos e fabricantes de caïtas. Entre estes se notabilizata o
muito citado Fra Mauro, que assim teria estado em contacto com
D. Pedto (a).

No seu caminho para Roma passou por Pádua e Flotença.
Na primeira destas cidades, conseguiu obtet uma relíquia de

Santo António, <<parte do casco aìnda com cerci/ho>>, que tÍouxe para
Portugal (5).

Em Florença ter-se-ia, possìvelmente, o Infante encontrado com
Paolo Toscanelli, grande conhecedor dos assuÍrtos de astronomia
e geografra que já possuia as três noções fundamentais: esfericidade
da teta, sua habitabilidade e existência de antípodas nas quais, justa-
mente, se encontÍava a India. Toscanelli teria concluído que, pata

e) Ftancis N{: Rogets, InfunÍe Dom Pedro, pâg. 32.
e) Júlio Gonçalves, O Infante D. Pedro, as Sele Partidas e a Génese d"s

Descobrimcntos, pâg. zo5,
(') Ibidem, pâ9. zz6.
e) Ibidem, pâ9. zz7.
e) António Belard da Fonseca, O L[ittdrìo dot Paináfu - O Cardeal

D. Jaine de Portagal, Lisboa, p^g. j4.



que, sendo política, fora também
noções de cosmografra, geogtafra

especializandolhe o fundo da sua

Em fins do ano de r4z8 celebraram-se os casamentos dos dois
irmãos D. Duarte e D. Pedro com duas princesas de Aragão,
D. Leonor e D. Isabel, respectivamente, que eÍam fiihas de dois
inimigos políticos irreconciliáveis, que ardendo em ódio, se degla-
diavam pela posse do trono vago pela moïte, sem descendência,
do Rei Martinho I (3).

Em 1438 faleceu o rei D. Duarte que deixou dito a Frei Gil
Lobo, seu confessoÍ, <<que sua derradeira vontade era que o prín-
cipe seu filho casasse com D. fsabel, fiiha do infante D. Pedro (a).

No seu testamento, D. Duarte determinava que a regência do
reino, até que o Rei D. Afonso V atingisse a maioridade (r4 anos)
ficasse inteiramente entÍegue à sua viúva, a Rainha D. Leonor de
Angão.

Â Rainha mandou çhamar o fnfante D. Pedto por seu irmão
o Infante D. Henrique e os três acordaram, <<que com a Rainha
ficasse o caÍgo da ciiaçao dos seus filhos, e a goveÍnança e minis-
tra,ção de toda a fazenda; e ao Infante D. Pedro ficasse o regimento
da iustiça e o título de Defensor dos reinos por El-Reb.

Contra este acordo se levantou o povo de Lisboa por não
querer seÍ goveÍnado por uma mulher, de mais a mais estrangeirâ,
e entendet que sòmente o infante D. Pedro deveria defender e reger
o reino, visto ser o mais velho dos filhos de D. João I ainda vivos.

Processou-se assim uma verdadeira revolução que terminou
pela vitória do terceiro estado contra quase toda a nabteza e a maiot
parte do clero.

O doutor Diogo Âfonso, o <<Manga-Ancha>>, foi o cérebro
da revolta âctuando sobre a grande força de então, os mesteirais de
de Lisboa. O Infante D. João incentivou-a deliberadamente, afrr-
mando sempÍe que sòmente o filho mais velho de D. João I deveria
reger o reino.

A favor de D. Pedro estavam, dos membros da Nobreza, pràú-
camente, só_ os seus criados; dos prelados, ünicamente o bispo de
Évora D. Álvaro de Abreu o upoi^ou.
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se chegar aos antípodâs, <(tanto bastaya caminhar pma o Oriente
como p^ta o Ocidente> (1).

A digressão de D. Pedro
científrca, deu-lhe gtadualmente
económica e atte de navegar,
cultura (2).

e) Júlio Gonçalves, O Infante D. Pedro, as Sete ParÍìdas e a Génese dos
Descobrimeníos, pâg. 46.

e) lbidem, pâg. z+t.
(") Ibidem, pítg. 46.
e) Rui de Ptna, Crtinica Del-Rei D.Afonso V, vol. I, pàg. zq.
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O povo de Lisboa elegeu o capitão-mor do mar .Llvaro Yaz
de Almada como seu alferes, pan o comandar e acordou, na
Càmara, que o reino deveria ser regido pelo Infante D. Pedro,
sòzinho.

À poputação da cidade foi dado conhecimento deste acotdo,
pois as pessoas que couberam no refeitório do convento de São
Domingos foram dele certificadas pelo cónego da Sé, Pedro Eanes
Sarrabodes, que paÍa tal frm subiu ao púlpito, apressando-se depois
todos os presentes em o assinar (1).

<Sendo o acordo acabado de assinar, o mandaram intimar e
notificar à Rainha que, sendo-lhe notificado, responde com muita
quietação e modéstia, com palavtas graves, repreendendo o atÍevi-
mento do povo e cidadãos da cidade de Lisboa em se quererem
intrometeÍ em eleger Regente e lhe quererem tirar a ela o goveÍno
que El-Rei D. Duate seu senhor, que estavâ em glória, lhe deixara
e depois fora confirmado e jurado pelo mesmo Infante D. Pedro,
que injustamente lho proctravl- tirar, e sendo também jurado pelos
mais Infantes e nobreza do Reino, pÍotestando que não seria por
sua culpa se sobre isso houvesse no Reino alguma guerra; de que
os mensageiros tornaram mui descontentes para a cidade, e a cidade
e o povo ficou em maior ódio com elo>.

<Foi logo levado ao \nfante D. Pedro, à cidade de Coimbra,
o qual o recebeu e aprovou, agradecendo-o com grandes pÍomessas
e oferecimentos que fez a todo o povo e cidade de Lisboa, prome-
tendo gor.etflat com grande satisfação e de cumprir e mantei todas
as condições escritas nele. E assim foi também manclado e notifi-
cado a todas as cidades e vilas do reino, que o aprovatam com
grandes festas. E sendo levado ao fnfante D. Henrique, o não houve
pot bem e o reprovou, com declanção que não encontÍava, nem lhe
parecia mal dar-se o goveïno ao Infante D. Pedro, antes estava
muito bem, mas repreendeu o modo da eleição, por tomarem os
cidadãos e o povo de Lisboa tanto atrevimento que, havendo no
reirìo taÍÌtas pessoas da Casa Real com as quais primeiro se havia
de tratar, e a elas pertencia a determinação do àso, eles se atre-
vessem a eleger governador de própria autoridade, avisando-os
que nas coftes, que cedo se haviam de fazet, o requeressem e tra-
tassem damatétia da eleição e que então daria o seu pâÍeceÍ, dizendo
mais que se espantavâ muito do Infante D. João, seu irmão, o aprovat
e consentir nele; e finalmente os avisou que não inquietassem a paz
e o sossego do reino, significando-lhes os grandes inconvenientes
que havia e impediam pôr-se em execução aÍrtes das Cortes, princi-
palmente as grandes divisões do reino, autorisando r.o pn....t

e) Gaspar Dias de Landim, O Infante D. Pedro, págs. ro4 e segs.
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com muitas Íazões graves e de maduro conselho, dignas de tal
príncipe.>>^ 

,.Muito quebrantou os ânimos dos cidadãos de Lisboa e povo
a resistência do Infante D. Henrique. E porque também lhes disse

que em pessoa havia de ir a Coimbra a ver-se com seu itmão sobre

iiso e, alé eI" não vir, não fizessem novidade alguma, nã'o era meÍÌor
o impedimento que se thes oferecia do Infante D. Àfonso, do qual
sabiam que claramente repÍeendia tal acoÍdo e por nenhum modo

queria consentir se desse ao Infante D. Pedro; e poÍ esta tazã.o

llo não Ievatam, nem tÍataram de o confitmar por ele, porque
era notório que não havia de o fazer. E, sabendo o Infante D. João
que o Infante D. Henrique o Íeprovava, confiado que, a seu Íogo
o aprovatia e haveria por bem, se foi a ver com eIe para lhe petsuadir
qué o assinasse e houvesse PoÍ bem e lhe pediu e rogou com muita
instância, afirmando-lhe que se frzeta com sua autoddade e enca-

recendo a necessidade em que o reino estava de ser assim e os grandes

danos que havia pela divetsidade de governadoles, e quanto-ia em

ser antes um só que muitos, o qual não devia ser outro que o Infante
D. Pedro em quem nã'o faltava nenhuma das qualidades necessá-

rias e ser o irmão mais velho de todos eles. E finalmente lhe pediu
com muitos encatecimentos Pusesse ao pé do acordo com ele e assi-

nâssem ambos estas palavras - boc confrnat Deus quod operatus est

nobìs>>.

<Não pôde o Infante D. João acabar com seÌl irmão quisesse

assinar, anies, importunando-lhe, estÍanhou muito o f^zer taflto
por isso, repreendendo o paÍecer de todos os que o segúam como
pot *"t cousa tanto cofltta. suas honras deles mesmos e contra o

fotum.trto que tinham feito quando se repartiu o 
_ 
goveÍno, com

rnuitas outras razóes de muito fundamento. Não podendo o Infante
D. João acabar com seu irmão que assinasse, muito sentido e apai-

*onãdo se pâ{tiu dele, mas todas as pessoâs bem entendidas e apai-

xonâdas o tiverâm por muito acertado como de príncipe tão pru-
dente e tudo o contrâtio por errado como cousa feita por povo tão

inconsiderado como todas suas cousas são>.

<<Mui descontente estavam os cidadãos de Lisboa e oficiais da

càmara da resposta do Infante D. Henrique; e posto q're até então

duvidaram de mandá-lo ao Infante D. Afonso que estava na sua

vila de Barcelos, contudo ordenaram mandar-lho e âos condes seus

filhos que também se não achavaLm na cidade de Lisboa; o qual

ele repieendeu e estranhou aos cidadãos que o -levaram.com as

*.r-ât razóes que o Infante D. Hendque; nem foi recebido com

menos desconientamento dos condes de Outém e Âraiolos>>.
O Infante D. Pedro paÍtiu de Coimbra, com muita gente armadâ

e acompanhado por vários fidalgos, para it assistir às Cortes que se
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iam rcalizar. em Lisboa. Chegando perto desta cidade, o seu povo
e o rnfante D. João instàtam com ele pata aceitar a missão de reger
o reino até à maioridade do Rei D. Afonso v. Depois de hesiiar,
1""r,."- ao pedido, tendo prestado na Sé, perante o bispo de Évora
D. Âlvaro de Abreu (1), iolene juramento pelos Santos EvangeÌhos
de bem reger o reino.

. _A-r Cortes _que depois se reuniram acotdatam, sob proposta
do fnfante D. João e depois de o doutor Diogo Afonso Mranga-

4":h1 ter ponunciado <<uma oraçáo bem copiúâ>>, qu€ o Infaãte
D. Pedro ficasse como único Íegente do reinõ.

. - <Foi geralmente por todos aprovado o que o doutor Diogo
Âfonso disse em sua oração, cle que se frzeram autos solenes, escritos
por quatro notários públicos da mesma cidade, em o qual assinaram
os rnfantes e com eles alguns prelados e fidalgos que foiam pÍesentes,
mas o conde de Arraiolos o não quis assinar, nem quis nunciconhecer
ao fnfante D. Pedto poÍ goveÍnador, nem nomeã-lo por esse (nome
de Regente), posto que obedeceu a seus mandados melhor que muitos
que o assinaÍam, e se claramente o não encoÍìtrou, foi poi ver quão
pouco importaria, pois todos o festavam com grãnde aplàuso
e mostÍas tre alegria, excepto ele e o fnfante D. Afãnso seu pai e
o fnfante D. Henrique, aos quais nunca pôde parecer bem, por
terem jurado e asseÍìtado outra coisa, como fica dito, mâs como
fossem sem remédio, Írão tt taram dela (2)>.

<<E logo o mesmo Infante governador avisou a Rainha, pot carta
sua, da. eleição_ que nele era feita e o mesmo frzeram alguns fidalgos
que ali se acharam, escrevendo-se em nome de toãor, em que
the pediam o houvesse assim por bem e quisesse vir com El-Rei
à cidade, onde lhe seria feito todo o serviço que eÍa razão, para em
suâ pÍesença se ttatarem algumas coisas que a seu estado, serviço e
bem do Reino, eram Íìecessárias. Com este recado mandou o Infante,
Álvaro Gonçalves de Ataíde, homem fidalgo, e bem entendido, de
quem fiava muito>>.

<<Recebeu a Rainha este recado com grande sentimento e tris-
teza e, por conselho dos que com ela estavam, substancialmente
respondeu que não havia razão parâ os que estâvam em Lisboa
com o povo dela pudessem ajwntar cortes, nem chamá-las, sem
mandado de El-Rei, seu filho e seu dela, nem ela as havia por tais,
antes 

-tudo 
o que nas ditas coÍtes se frzera havia por nulo e que, se

os Infantes seus irmãos o houvessem por bem, ì. .o-.çursèm de
ÍÌovo e ela kia a elas, mas que havia de ir com nome e exêrcício de

, e) Note-se que o.atcebispo de Lisboa_D. pedro de Noronha, <agravado>
pelo povo da. cidade, se havia rétirado para castela, não se encontrándo" pois na
caprtal do reino nesta ocasião.

(t) Gaspar Dias de Landim, O InfanÍe D. Pedro, pítg. r3z.
4
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regente e que desta maneira iúa com El-Rei seu filho à mesma a

celebrá-las è assistir a elas; e que de outra maneira não iria, nem

lnaveria por válida cousa alguma que nelas se fizesse' Â qual Íe-spostâ

mandou tomar por autos públicos para sempÍe constar de sua

repugnâncio>.^ ãCo- estâ resposta se toÍnou Álvato Gonçalves aos Infantes

que, vendo-atão cóntrâria e resoluta contïa o que tinham ordenado,

ícotdanm mandat com os mesmos requerimentos o doutoÍ Àfonso

Nogueira, famoso teólogo, e o provincial dos religiosos de S. Fran-

ciscã da observância, gue fota confessor de El-Rei D. Duarte
(Frei Git Lobo), como pessoas espirituais de muitas lettas e autoÍi-
dade. Os quaii para úaiercm a Rainha âo que pretendiam the deram

muitas tazóes cheias de bons e santos conselhos e avisos, e a não

puderam moveÍ de seu propósito; e com esta ïesposta se tornaram $.^ 
O Infante D. Pedto teve por si o seu irmão D. João, os mestei-

rais de Lisboa, o povo das vilas e cidades e os letrados entÍe os

quais o licenciado em Teologia Frgi Gil Lobo, os doutoÍes <<in

üttoqo. iuro>, Afonso Nogueita e Diogo Afonso (o Manga-Àncha)

" o dootot Lopo Âfonso que depois nomeou escrivão da puridade.

Dentre os poúcos membros da nobrcza seus partidários, desta-

caÍam-se Álìaro Yaz de Almada, capitão-mot do mar e alcaide de

Lisboa que veio a ser conde de Avranches, ÍÌa Notmandia, Álvaro
Gonçalves de Ataíde, futuro r.o conde de Âtouguia e Âires Gomes

da Silva que o Infante D. Pedro Ílomeou, mais tarde, regedor das

iustiças da casa do cível.' 
Peta Rainha estavam, pràticamente, todos os fidalgos do reino

sendo dos mais importantes: o conde de Barcelos (futuro r.o duque

de Bragança), D. Afonso; seus filhos, os condes de Outém e de

Arraiolós;-seus cunhados, D. Pedro de Noronha, arcebispo de

Lisboa, e D. Sancho de Noronha futuro r.o conde de Odemira;
D. Frei Nuno de Góis, prior do Ctato; D. Duarte de Meneses,

alferes-mor do reino; e Leonel de Lima, futuro r.o visconde de

Vila Nova de Cerveira'
O Infante D. Pedro, logo que ficou senhor do poder, demitiu

dos seus cargos oficiais os paitidãrios da Rainha e designou a ÃIvaro
Gonçalves de Âtaíde para aio do Rei D. Âfonso V e ao Mestre

Frei Gil Lobo para mestÍe do mesmo Rei.
Â Rainha não aceitou a decisão das Cortes e fugiu pan a forta-

leza do Crato, contando com a dedicação do seu frel partidâtio,
o velho dom-prior Dom Frei Nuno de Góis.

O Regente <<por seguÍar as comaÍcas do reino, em que tinha
alguma suspeita, encomendou a da Beira ao Tnfante D. Henrique

e) Gaspar Dias de Landim, O Infante D. Pedro, pâgs. r53 e r34.
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: " 1. Entre Tejo e odiana ao rnfante D. João e mandou à cidadedo Porto Aites Gomes da Silva p^ra com a cidade fazer d,eíensae resistência a quaisquer rebates que naquela comatca sobrevies_
sem)>.

O Infante D. Pedto,.acompanhado peios Infante D. João e pelos
condes de Ourém e de-Ârraioios, ,.goi, com as suas rÍopas contrao cnto e ourrâs fottalezas do prioi D. Frei Nuno de Gois. Em
caminho recebeu ^ grata notícia de o papa Eugénio IV ter conce_
dido, verba@ente, ã dirp.rrr" paru s.-fod er realizar o casameÍÌto
da sua filha D. ïsabel coÀ o nei o. Afónso v, vìsto serem primos
coirmãos. os embaixr.dore-s que tal conseguiram fo,,.m o piior da
colegiada de santa Mad.a da oliveira de duimaraes, Rui di cunha,
e o provincial. da Ordem do Carmo D. Frei Manuel, o qual veio
a ser bispo de Ceuta, 

_p 
rimaz de Ãfuica e, depois, bispo da'G aarda,A bula com a dispensa foi mais tard. .rrr.irda de Roma, em

mão de l.+?" Lop-es de Âzevedo, <<eue lá toÍÍlou por embaixadoo (1).Â Rainha, sabend-o da aproximação das iropu, do Regente,
partiu para Castela onde então os fnfantes de Âralao, se.rs irLãos,
tinham enoÍme influência sobre o fraco Rei ;oaã fÍ.Em Outubro de r44z moÍreu o Infante ó. ;oao, com grande
desgosto de D. Pedro, que logo em nome do nei fez condEstável
e mestre da Ordem de Santiago da Espada ao filho de D. João, de
nome D. Diogo, o qual também Àorr.o no começo do ano
segulnte.

Como não hâvia mais nenhum filho varão do infante D. Joãoficou vago o_ c1rg9 de condestável que o Regente d.eu a seu filho
mais velho, D. Pedro. Mas o conde ãe Ouréml D. Afonso, mandou
pedir essa mesma dignidade ao infante D. pedro afrrmanâo f.r. o
caïgo Pertencia aos descendentes do seu avô o condestável D. N.rrro
Âlvares Perefua.e portanto lhe era devido. o Regente não satisfez
o pedido, concitando para sempre o enrÍânhado- odio do conde
de Ourém,_o go. <foiã causa lrincipal da morre e destruição do
infante D. Pedro>>, J

Em 5 de Junho de t443 morÍeu em Fez o Infante D. Fernand.o
a quem os porfiados esforços do Infante D. pedro não conseguiram
arrancat do cativeiro, tendo mandado a Arzila Martim de fávora,
como embaixador, pàta conseguir o seu Íesgate.

Reinava então em CastelJ o fraco Rei João II que era <<mais
para, ser regido que paÍa regedor>> (z) entrejando_se ior completo
nos braços de quem soubessè assenhorar-s. ãu ,ou oo'rrt"d., gà.r.r_
nando-o a ele e poÍ conseguinte ao Reino.

e)
e)

Rui de .Pi!a, Crtinica de EI-_Reì D. Afonso V, vol. I, pâg. t43.
Au gusti n Blánqucz F rail e, H ì s Í o r i a d e É tp a fr a, n^rrao 

"à 
I, g a I,iâ5., S +.
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Eram os Infantes de Âragão irmãos da Rainha D. Leonor,
viúva do Rei D. Duarte de Portugal, que disput^Y^m o valimento
perante o Rei João II ao condestável D. Álvato de Luna, tendo
éste pedido auxílio militar ao Infante D. Pedro, regente do teino
de Portugal.

Por isso, o Regente resolveu enviar' a Castela o seu filho
D. Pedro, condestável de Portugal, com mil homens de cavalo e,

quatro mil de pé, sendo um dos seus capitães Nlartim de Távora (1).

Como o condestável D. Pedro não tinha ainda sido armado

cava\eiro, seu pai, o Infante D. Pedro, quis que tal fizesse o seu

itmão, o Infante D. Henrique, o qual se deslocou expressamente

para esse fim de Lagos a Coimbra. Passou-se isto no ano ãe 1445.- 
Neste mesmo ano, o Infante D. Pedro escolheu para mestre

da Infanta D. Catarina, irmã. de D. Afonso V, a qual tinha então

nove anos de idade, o cónego de S. Salvador de Vilar Jorge da

Costa que vfuia a ser o célebre <<Cardeal de Alpedrinhu.
Em Janeiro de 1446, o rei D. Afonso V atingiu a maioridade

para governar, isto é, os c torze anos de idade'- 
Por isso, o infante D. Pedro fez re:onir cortes gerais para lhe

f^zer enttega do poder, nas quais o doutot Diogo Afonso (o Manga-

-Âncha), em ÍÌome do Infante D. Pedro' fez wma <<louvada oração>>.

Três dias depois o Rei, por intermédio do mesmo doutor Diogo
Afonso, declarou às cortes que não tinha ainda idade para por si só

reger sem perigo de si mesmo e das coisas que regesse' nem tivera
a prática e a experiência delas como paÍa tei cumprir; e eta por
issò necessáÍio tomar alguma pessoâ que no tegimento o ensinasse

e ajudasse; e por todos os respeitos, causas e tazóes, não havia em

seus reinos outÍo mâis peÍtencente que o mesmo Infante D. Pedro,
seu tio e padre; e que por isso ele o escolhia para que <(torÍÌasse

com ele à reget e goveÍnâr seus teinos, assim como dantes fazia,

até e\e se sentir em disposição pan por si só o poder fazer>>'

Esta resolução do Rei desagradou muito à maioria da nolxeza,
sobretudo ao duque deBragança D. Afonso, âo seu filho mais velho
o conde de Ourém D..Afonso e ao conde de Odemira D. Sancho

de Noronha.
Em :'447 o Infante D. Pedro escolheu o bispo de Viseu D. João

Vicente pata confessoÍ, esmoleÍ-mor e capelão-mor de D. Isabel,
filha do infante D. João, que se h^vía tornado rainha de Castela

pelo seu casamento com o rei João II.
Em Maio de t448 (2), o Rei D. Afonso V recebeu solenemente

â sua esposa D. Isabel, em SarÌtarém, <(com as cerimónias e bênçãos,

e) Gomes Eanes de Ztrara. Crónica d9 Ç0ryíe.D..Duarte de Menetes,pâ8,.8.7.
(tj Àntónio Gomes da Rocha Madahil, Subsídi"s para ama Edicão Crítica

da Cràxica de D. Afonso Z, de Rui de Pina, pâg. &.
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pela Santa Igteja em tais casos ordenadas>> e tomou conta do goveÍno
do teino, o qual foi deixado pelo fnfante D. Pedro, com a=melhor
vontade.

- !"g_" que disto soube, o duque de Bragança D. Afonso partiu
ü vila de Chaves e <<com estrondo de gente armada se foi à iidrde
do Porto, a Gwimatães e a Ponte de Lima, onde aos criados do
Infante D. Pedro tirou os ofícios que tinham del-rei e a todos com
tnfàmia de traidores deitou fota>>.

As intrigas dos seus inimigos peÍante o Rei levaram o fnfante
D. Pedro a safu da coÍte pàtz- os seus domínios de Coimbra, em
Julho de 1448.

-Os inimigos de D. Pedro logo conseguiram que o Rei tirasse
<todos os ofícios que os criados do seu tio na èorte tinham, de
qualquer qualidade que fossem>>. Assim tirou a alcaidaria do castelo
de Lisboa ao conde de Avranches D. Álvaro de Almada, o ofício de
tegedor da justiça da casa do cível a Aires Gomes da Silva e o
ofício de vedor da fazenda a Luís de Azevedo. O condestável
D. Pedro foi também então destituído do seu ofício.

O conde de Ârraiolos D. Fernando e o conde de Avranches
D. Álvaro de Almada que eÍam, respectivamente, capitão de Ceuta
e ftonteiro da mesma cidade (1), vièram a Lisboa iãterceder pelo
Infante D. Pedro peÍante o Rei D. Afonso V, mas nada conseguiram.

Em Outubro de 1448, aquele Rei mandou vir à corte o doqo.
de Bragança D. Âfonso, o qoãI, com muita gente armad^, pr.t.rrd-.o
passar pelas terras do Infante D. Pedro, dúque de Coimbra. Este
Infante impediu, porém, o passo ao duque deBt:;gança obrigando-o
a fazer um desvio_ pela serra da Lousã (ã), opor oúe marchú pade-
cendo trabalhos, frios e neves, que nos seus muitos anos lhe por-.rrm
em perigo a vida, mas livrando com ela, o muito frio que padeceu
deu ocasiã-o 

^ 
wma queixa, que lhe inclinou o pescço dã so--rte qoe

nunca melhorou dele ficando daquele modo ènqoanto viveu f).
Então o Rei D. Afonso V mandou <<c rtas de percebimento

{e guerra por todo o reino, com declaração de qo.t.t, por d.esobe-
diência e deslealdade do fnfante D. pedro, ir coãtra ele^.>

O Infante resolveu então seguir ao encontÍo do Rei, fazendo-se
acompanhat_pelos seus cavaleiros e homens de armas, para lhe
demonstrar inteira lealdade e pedir vingança contra os seus calu-
niadores. Entre os fidalgos que o u.o-punhutam encontrâ.,,.amise

C) P.Âugustin À{anuel e Vasconcelos, Vìda de D. Daarte de Mene-,es,
Llsboa, 1627, pâg. 8r, verso.

, _f) Gastào de Melo e Matos, in Reuista Portagwsa de Hisrória, tomo V,
vol. II.
_ e) D._ Àntónio Caerano de Sousa, Hishjria Genealógica da Cata Real
PorÍugueta, Tomo V, pâg.n.
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o Conde de Avranches, D. Fradique de Castro, Aires Gomes da

Silva, Martim de Tátvoa e Rui da Cunha'

ô R.i, sabendo dasalda de D. Pedro, foi ao seu eÍìcoÍìtfo com

um poderoso exército.
'Âs dors forças enfrentaram-se iunto do ribeiro de Àlfarrobeira

e da escatamuça resultou a moÍte do Infante D. Pedro ferido no

coração pof uma seta que atravessou a cotz- de malha por ele vestida,

.oto.udu por cima duma roopeta _comprida 
de veludo carmesim (1)

e coberta^por uma iórnea (2) também 
-de 

veludo catmesim (3)'

Então fonm aprisionados dois filhos do Infante, D' João
e D. Jaime, crianças ãe quinze e dezasseis anos (a) lnas que iâ co.rnba-

tefam Íro fecoÍÌtfo, tenão mesmo D. Jaime sido encartegado de

comando Por seu Pai (5).

O Rei n. Afúso'V, aconselhado pelos inimigos do seu tio

e sogÍo, o Infante D. Pedro, não consentiu que o cadávet deste

fosse" er,t.rrado, ficando <<em uma pobte casa, onde entre corPos

já vrrio, de almas e fedorentos, iouve três dias sem candeia nem
'cobertura nem oração que pof sua alma pública se dissesse nem

ousasse àe dizer, o que fbi glande prasmo e vitupério da casa real>>.

<<E acabados os três diãs o corpo do Infante, por homens de

prema (6), e com consentimento del-Rei foi levado em umâ escada

ã-ijrqì'a. Alverca, onde pot então foi vilmente e com grande

desãcatamento soterrado>>.

O duque de Botgonha Filipe-o-Bom mandou então ao Rei

D. Afonso, o Deão ãe Vergy èomo embaixador pedindo <para

,.o .orpo (do infante D. Pedro) a sepultura que lhe El-Rei D' João,
..o puát. (pai), em sua teal capela ordenara>>'

oe poiqlt. na primeira denegação que El-Rei fez à_sepultura do

Infante à aii" embaixador ÍequeÍeu que lhe mandasse dar seus ossos

p^ru o" levar aBorgonha, ottd. , duquesa sua irmã lhes daria sepul-

iura honrada e meíecida, Íeceoso El-Rei de os futtarem da igreia

de Alverca, onde devassâmente iaziam, os mandou ldtat e levar ao

castelo de Àbrantes, cuia gaatda e seguÍança encomendou a Lopo

de Âlmeida, que depois foi primeiro conde de Àbrantes'

Sòmente em ì+SS a Vainha D' Isabel cobrou alento pelo

nâscimento do príncipe-herdeiro D' João para pedir ao Ì'ei <q,ue

com devidas .*eqnius e cerimónias se desse ao Infante D' Pedro

ê\ Gasoar Dias de Landim, O Infante D' Pedro, Livro-III' p^g''1!3'
hí ló.ï;, Í.rt"?ri" antigo que én um manro largo, âberto.âos lados

" ."-'íoúgut' <Grande Dicionátio da Ling.wa I'ortugue-saD'.r-o'E edlçao'- ---- fq D'uatte Nunes de Leão, Crtinica e Vida Del-Rei D-. Áfonto V, pâgs. 8o

. st à'nri J" í'iiÃa. Cninico d'e\-nei D. Afonso V,-z'o Y.olwme, pág'.roo'
" "^'i'f-*òlú.iiã-Irruttin., os Filhcs de D' Joãtt 1, Lisboa, rg47,páLg' 3o8'

Ì'i n"i à" Pina, Cránica del-Rei D' Afonso V, vol'-ÍI, pág' 8g'

ì'j È;t";; à"'pt"-u' Homens obtigados por força'
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a sepulturâ que na capela del-rei D. João seu padre Ihe fora apro-
priada, e que seus ossos fossem a ela trasladados com aquela honra
e solenidade que sem a desaventura de sua moÍte merecia>> o que
conseguiu apesar de <<que isto fosse pelo duque de Bragança e por
seu filho o marquês muito contrariado>>.

A Rainha também então conseguiu que o Rei levantasse o
labéu de traidor e desleal a D. Pedro e que perdosase a todos os
que o tinham acompanhado em Alfarrobeira, mandando-lhes resti-
tuir os bens que thes haviam sido confiscados.

Os ossos do Infante foram trazidos de Abrantes pata o mosteiro
da Trindade em Lisboa e depois para o mosteiro de Santo Elói
da mesma cidade, e daí levados parâ a ig.reja de Santa Maria da
Yitória (Igreja da B,atalha).

<<E concertado o dia em que os haviam de levat à Batalha,
El-Rei e a Rainha se foram diante para os espeÍar no mosteiro da
Batalha, a que foram chamados e vieram todos os senhores e senhoras
principais do reino, salvo o Infante D. Fernando e o marquês de
Valença que tomaram outrâ opinião conttâtn ao pïazeï e conteÍÌ-
tamento da Rainha. E o cargo principal da ttasladação e acompa-
nhamento da dita ossada ficou ao Infante D. Henrique, o qual ia
vestido não de dó preto mas de aluz (t) escuro> (2).

Â TRAGÉDIA DO INFÂNTE SÂNTO

Nasceu o fnfante D. Fernando em 29 de Setembro, dia do
Arcanjo São Miguel, flo ano de r4oz (3).

Em t437, o Rei D. Duarte resolveu mandar uma expedição
a Tànget com o fim de conquistar essa cidade aos mouÍos, a qwal
foi chefiada pelo Infante D. Henrique coadjuvado pelo seu irmão
o Infante D. Fernando e sendo condestável o conde de Arraiolos
D. Fernando.

O fnfante D. Fernando, ântes de partir, fez testamento, no qual
dispunha dos seus haveres, entre as quais bastantes <<vestimentas>
religiosas, como mantos, capas, almâtigas (dalmáticas) com seus
colares, alvas, sobrepelizes, estolas e manípulos. Âo convento
de S. Francisco de Alenquer deixou um mânto de baldoquim vermelho
com ouÍo e almátigas desse mesmo pano e, ao coÍÌvento de S. Fran-
cisco de Leçia, vários livros entre os quais um <<Evangeliorum>>.

e)
(')
(')

Âluz: tecido espesso e felpudo.
Rui de Pina, Cnjnica del-Rei D. Afonto V, vol. ïI, pitg. t38.
José Soates da Silva, Memórias del-Rei D. João I, Tomo I, plry. 482.
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Ordenava que, Íìo caso de moÍrer, o seu corpo fosse enterrado
no mosteiÍo de frades de S. Francisco da cidade de Ceuta, devendo
esses frades dizer no dia do seu enterÍo quâtro missas oficiadas,
respectivamente, à honra da Âssumpção da Virgem Maria, a Todos
ot S"ntor, à Cntz e aos Anjos. ë

Â sua sepultura deveria ser Íro mosteiro de Santa Maúa da
Vitória, na capela do fundador, (<no derradeiro arco, e o outro
aÍco n outra parede que está junto com ele por altar>>, tendo o
encaÍgo da sepultura o Infante D. Henrique ou o conde de Arraiolos
D. Fernando ou o bispo de Évora D. Álvaro de Âbreu.

Mais determinava que no caso do Rei D. Duarte, pelos seus

muitos afazeres, não poder seÍ o testamenteiro, substabelecesse
o testamento ao <<Infante Dom Pedro, meu irmão, a quem sempre
houve grande amoÍ e muito pta;zff em minha vontade>>.

Mandava também que no altar situado junto ao seu túmulo
se colocasse <<uma imagem de São Miguel com uma cruz grande
na mão, como alferes que é da cruz>>.

Estabelecia legados em dinheiro a alguns dos seus servidores:
vinte mil reais brancos a Martim de Tâvota que havia sido escudeiro
da sua c sa1' qvarcnta mil reis a seu amo Rodrigo Esteves e outÍo
tanto à âma suâ mulher; seis mil reis ao seu capelão Pedro Eanes;
quatÍo mil réis a Mor Gonçalves morador (sic) em Elvas; e cinco
mil reis a Nuno Gonçalves <<que foi esctivão da Càmata>>.

No dia r7 de Agosto de 1437, estando tudo pronto patz'aarmada
seguir, foi o rei D. Duarte com os Infantes e a gente nobre ouvir
missa à Sé de Lisboa, a qwal foi dita pelo bispo de Évora D. Álvaro
de Abreu tevestido de pontifical. Âcabada a missa organizou-se
uma procissáo pan se levarem para os navios as relíquias que o
Rei mandov na 

^rmada 
(1), seguindo na procissão o Rei e os

Infantes e levando o bispo de Évora nas mãos a Bula da Cru-
zada, ainda paramentado de ponti6cal tal como estiveÍa durânte
a missa (2).

A zz de Agosto seguiu a armada para Ceuta indo o Infante
D. Fernando disposto <<a todo perigo e trabalho pela Santa Fé, sob
guaràa do alferes de Jesus Cristo São Miguel, que em seu estaÍÌ-
darte levava pintado (3).

Dois dias depois da chegada da armada a Cetta, os Infantes e

<<toda a gente> fonm em procissão solene à Ribeira, p^ta" tïazer

e) Frei João Álo"res, Obrat. vol.I, edição crítica por Àdelino de Àlmeida
Calado, pirg. t56.

e) Frei João Àlvates, Crónica do Infante Santo D. Fernando, Coimbra, r9rr,
pirg. z4; Rui de Pín4, Cninica do Senhor Rei D, Daarte, Lisboa, ry9o,pâg. r3l.

e) Frei João Àlvares, Crónlca do Infante Santo D, Fernando, Coimbra, r9r r,
pitg.z+.
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da Cruzaàa e del-Rei, indo a
Alvarc de Abreu revesrido de

pontifical.
Passados üas, as tÍopas partiram poï terca pan Tànger tendo

o infante D. Henrique feito alguns cavaleiros noàl,,iar esábelecido
junto à cidade.

Na primeira investida contÍa Tânger foram comandantes, nos
vários pontos estratégicos, os infantes D. Henrique e D. Fernando,
o conde de Arraiolos, o Bispo de Évora, e o cãpitão-mor do mar
Álvaro Yaz de Almada.

Foi extremado o valor dos portugueses distinguindo-se, além
de muitos outros cavaleiros, os infantes D. Henrique e D. Fernando,
o Bispo de Évora, o Conde de Arraiolos, o capiião Álvaro yaz de
Almada, Fernão Lopes de Azevedo, o provincial da Ordem do
Carmo Frei João (futuro bispo de ceutai e o capitão-donatário do
Funchal João Gonçalves. Porém, dia a dia aumentava o número
de mouros, de modo que os poÍtugueses vieram a Ê.car cercados
e isolados dos navios, não tendo jâ qloe comeÍ e nem sequer água
para beber.

. 
Do B,ispo de Évora, D. Álvaro de Abreu, diz Francisco José

Freite: <<Nestes úitimos combates não houve poÍtuguês que não se
distinguisse...; e maior crédito é para o famoõ noãe deb. Álrruro
de _Âbreu, Bispo de Évora, contá-lo a História pelo primeiïo entÍe
todos. É singular a sua glótia ÍÌos fasros da sua igreji; porque além
de exercitar com zelo extÍemoso o oficio de prãhdo,-ora^ confes-
sando, oÍa exoÍtando, até foi soldado daqueles ã qo.m coube maior
número de mortos, ficando em dúvida gloriosa-se desempenhava
melhor as obrigações do cajado, se as da-espada (r).

Também existem referências a actos ãe valentia de Fernão
Lopes de Azevedo (1) e de João Gonçalves, capitão-mor do Funchal,
9 gual <<tecebeu uma ferida em um dos olhòs de um virotão que
dos inimigos the atinram com que lhe quebtaram um otÀo.
E, como naquele tempo chamavam <argt a quem nao tinha mais
que um olho, ficou-lhe o nome por insígnia è honra da sua cava-
laria; porque nela deu tais mostrãs e se aisinalou poÍ tão cavareiro,
que não_ foi pouca a ajuda de seu esforço e indìstria na guerta,
p^ra o Infante D. Henrique se salvar e recolher do mar O>.O resultado da espedição foi um grande desastre, apesat da
valentia dos portqgueses, pois .,os ..rcãdoïes se viram cércados>>,
como calculara o Infante D. Pedro.

e) Cândido Lusitano (Francisco José Freire), Vida do Infanïe D. ÍIerrique,
Lisboa, r758, págs. tr9 e r'36.

e) Doutor Gaspár Fruíuoso, .4s Saudades da Terra,Fuacha), ú73,pâg. 23,
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<<À fundam entada previsão de D. Pedro permite-nos pôr o
problema das responsabilidades de Tânger de maneira um pouco
diversa do que o fez Domingos Maudcio. Nas condições em que
partiu a expedição estava assegurado o seufracasso em tomâr Tânger,
e por isso esta responsabilidade cabe em grande pafte a D. Duarte;
mas o desastre resultou dos erros do comando do chefe da expe-
dição, D. Henrique (1)>>.

O reembarque dos porfugueses sòmente foi conseguido depois
de se comprometerem a entïegaï âos mouÍos a cidade de Ceuta,
tendo ficado como refém o infante D. Fernando que se fez acom-
panhar por alguns poÍtugueses parz- o servirem, dentre os quais
o seu amo Rodrigo Esteves, o seu_ colaço (irmão de leite) João
Roddgues e o seu secretário João Álvares.

O Infante e os seus companheiros seguiram logo para Arzila.
O Infante D. Henrique não quis voltâr a Portugal, ficando em

Ceuta, até conseguir a hbertação do infante seu irmão. Poucos dias
depois chegou a Cewta o infante D. João com socoÍros, seguindo
logo pan Arzila com o fim de libertar o seu irmão por meio de
negociações. Porém chegando em frente do porto de Arzrla sobre-
veio tal tempestade que o navio foi levado ao Algarve.

Ao fim de sete meses de estadia em Arzila, o Infante D. Fernando
e os seus companheiros foram transferidos para Fez, segúndo o
infante montado num burro lazarento e desferrado, com uma sela
velha e remendada e os atções rotos e despregadosr <<i[ue bem parecia
coisa feita por escárneo. Nesta besta frzeram cavalgat ao Infante,
e lhe meteram vma vara na mão> (2).

Em Fez o fnfante foi encerrado ÍÌuma masmorra onde com os
seus compânheiros <<jaziam com muito trabalho e imundície. E muitas
vezes lhes não consentiam que fizessem fora suas necessidades.
E padeciam grande tribulação de piolhos, e fome e misérias que seria
largo contar>>.

Os moutos puseÍâm grilhões nos pés do Infante e, a princípio,
deixaram-no sair da masmoÍÍa com â côndição de ir cavar na horta
ov tratzrt dos seus cavalos na cavalariça.

Todo o tempo que o fnfante viveu naquele cárcere, <de dia
e de noite tinha lume em lâmpada que os seus the mantinham, por
seus trabalhos e encaminhamentos, e tinha consigo um grande
Ìivro de papel, que eÍâ breviâtio, em que etam escritas muitas e
devotas orações>> (3).

e) Vitorino de Magalhães Godinho, Documenlos sobre a Expansão Portu-
,quesa, vol. U, pâ9. r3Ç.

e) Ftei João Àlvares Obras, edição crítica por Âdelino de Àlmeida,
Calado, vol, T, pág. _r7r.

e) Frei João Àlvates, Crónica do Infaníe SanÍo D. Fernanda, Coimbra, r9rr,
plLc. gt.
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Tudo supoÍtou com a maíor resignação, poÍtândo-se como
verdadeiro sânto, durante seis anos de cativeiró, vindo a falecet
no dia 5 de Junho de 4q. E o corpo era <<em tão deleitoso esguar-
damento, como vista angélica (1).>

- -N" madrugada_do dia da sua moÍte o confessor que o vigiava
de dia e de noite rëvezando-se com o físico, levantoú-se p^tà urt
1e {ormia, pois estava muito doente, <<quando esguardou ão rosto
do Infante viu-lhe sair mui grande claridade, . gesio alegre e muito
risonho>> (,). Mais rarde o fnfante contou que tinha tidJuma visão,
aparecendo-lhe Nossa Senhora <<assentada num alto estÍado iunto
de muitas g,entes formosas>>, e que aos pés da Virgem se aioelhou
o Árcanjo São Miguel, pedindo-Lhe que terminasie as paixões do
seu devoto (o Infante); e que depois São João EvangeliJta se ajoe-
lhou também aos pés da Virgem rogando-Lhe que tìvesse piedade
daquele seu seÍvo e devoto>> (3).

_ Por determinação do rei de Fez, foi feita uma perfunctória
embalsamação ao cadâver do Infante, tendo-lhe sido ãxtraídos os
intestinos e as vísceras torâcicas e abdominais e enchendo-se as
cavidades com sal, muÍta e louro seco e cosendo-se depois os bordos
da abettura das cavidades.

Os companheiros do finado Infante, às escondidas dos mouÍos,
meteÍâm esses despojos, misturados com sal, em duas panel4s que
entertatam num canto da masmorra.

O cadáver. do Infante foi levado depois pãta uma das portas
da vila deFez, tendo-lhe sido atada uma corda nãs pernas e enfórcado
(pendurado) ÍÌu com a cabeça para baixo nas ameias da muralha.
Esteve ali o coÍpo durante quatro dias sendo então metido
num caixão de madeira <<e o puseÍam pendurado por cordas naquele
lugar onde estava dantes nu. E depòis meteram dois agujeiros de
madeira pelo muro e sobre que pÍegaram o moimentolcerca das
amelas>).

Desde o começo do cativeiro do Infante que <(começou justa-

Te_nte a pronunciar-se seu ÍÌome com o epíteto de Santo> (a).
<<Motreu sântamente e com espeÍança de sei santo e bem-aven-
turado> (5).

O secretário do fnfante D. Fernando, João Álvares, foi resga-
tado por mandado do Infante D. Pedro, saindo do cativéiro no ano
de 1448. O mesmo João Ãlvates foi depois a ArziIa p^ïa tesgatat

Ftei João Álvares, Crónìca do Infante SanÍo D. Fernando,Coimbra, r9rr,

Ibidem, páLg. toz.
Ibidem, págs. ro3 e ro4.
Francjsco^José Freire, Vila @ Infante D. Ifenrit1ae, p^g. rr9.
Rui de Pina, Crónica del-Rei D. Afonso V, vol. Ít,'pàgi,al'

e)
pâg. ro7.

e)
e)
(')
e)
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o colaço do fnfante, João Rodrigues, trazendo-o para o reino
em 14to.

<No primeito dia do mês de Junho de r4y r chegou a Santarém,
onde estava o rei D. Afonso V, João Álvares trazendo as relíquias
da fressura, coração, tripas e tudo o que foi girado do corpó do
Infante quando os mouros em Fez o mandaram*abrir, as quais relí-
quias tirou de 1á secretameflte o dito João Âlvares e as trouxe a

estes Íeinos. E estas relíquias vinham metidas numa caixa de madeira
coberta de damasquim preto, com forcadtra preta e fechadura
e ptegadura dourada. E o dito rei mandou a Joáo Álvares, e a

João Rodrigues que levassem as ditas relíquias ao Mosteiro de
Nossa Senhora daYitotia daBatalha>> (1), onde se realizaram várias
cerimónias entre as quais uma Missa de Vários Mártires.

Em meados de r45 r, João Álvares ingressou na Ordem de
Âvis.

Por incumbência do rei D. Afonso V e do Infante D. Henrique,
redigiu o <<Trautado da Vida e Feitos do Muito Vertuoso S.or
Ifante D. Fernando>>.

Em :'467 estâva na Flandres aonde o chamara a duquesa de
Borgonha D. Isabel p^ta tratat da instituição de uma capela, em
Lisboa, dedicada à memória de D. Fernando (2).

ÂS SANTÂS VIDAS DO INFANTE D. FERNANDO
E DO CARDEAL D. JAIME

Do Dr. Rocha Madahil (3) tira o autoÍ os elementos seguintes.
O misticismo dos dois foi até memorado jâ, conjuntamente, e a

propósito daTnfanta Santa, em r7t5,na Inttodução ao Epitome da

uida de S.ta' JOANNA, Princeqa de Portugal, e não será comcerteza
descabido transcÍever aqui essa pattiótica evocação que antecede
o texto da Breue flaratìnne (a) vertido para português:

<<...Desta conjunção, verdadeiramente máxima, se produ-
ziram dois frutos de exquisito gosto parâ a mesa do Paraíso,
quais forarn os Infântes D. Fetnando e D. Jaime, aquele filho
e este neto de D. João I, Rei de Portugal, de costumes tão
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(t) Vida do Infanie Don Fernando, Coimbra, r9rr, pág. rz5 e Obras de

Frei João ,Alaares, !ol. I, pâ9. zr7.
e) Frei Joâo Àlvares, Obrar, edição critica de Âdelino de Âlmeida Calado,

vol. I, pág. X.
(3) António Gomes da Rocha Madahil, fconografa àa InfanÍa Sanla Joana,

pág. ryr.- e) Breve narratione Della Vita della Beata Giovanna Principessa di
Pottogallo Dell'Ordioe di San Domenico. Âppellata communemente la Santa
Principessa. Raccolta da un Religioso dell'istess'Ordine di lei Deuoto. In
Roma, Nella Stamp. della R. C. A. MDCXCIIL
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exemplaÍes, que sempÍe fotam venerados por clarissimos esPe-

lhos de Santidade. D. Fernando morreu cativo entre os Mouros
Africanos, pelos cruéis tratos daqueles bárbaros, porém recreado
nâ moÍte de celestiais aparições que lhe seguraÍâm o seu feliz
trânsito para @araíso.

D. Jaime foi Arcebispo de Lisboa e Catdeal promovido
à Púrpura por Calisto III; e em Florença deixou os seus despojos,
venerados até hoie como relíquias. Alrmam dele as histórias,
que na sua última enfermidade aconseÌhado dos Médicos a

matchar a. pwreza pârâ recuperar a perdida saúde, com geneÍosa
constância lhes respondea: Malo mori, quam foedarì (r).

Jâ aqui se oferece à vista um precioso tamo, oÍÍt do de

admiráveis frutos de heróicas acções, que no decurso dos
séculos se contemplou brotar do Real tronco Português, para
que se visse vedficado o dito do Apóstolo: Si radìx sancta,
ú rani (2). Será pois Santa Joana, Princesa de Portugal, digno
ramo deste Régio troÍÌco, o Sujeito deste livto, no qual se

narrará sucintamente a história da sua vida, para que se forme
uma perfeita ideia da perfeição cÍistã, bem digna de ser admi-
rada; e quisera Deus que fosse imitada também>>.

De D. Jaime tÍata como de Yarão Santo o Agìológio l-usìtano,
no dia r 5 de Abril (3).

OS TESTAME,NTOS DO REI D. AFONSO IV
E DA RAINHA D. BEATRIZ

Em D, António Caeta;no de Sousa (a) se encontÍam estes testa-
mentos dos quais o autor tira os âpontamentos seguintes.

No seu testamento D. Âfonso IV <<porque as obras devotas
que os homens fazem em este mundo tereal prazem a Deus>>, insti-
tuiu na <<ouvia principal da igreja catedral de Lisboa com outras
capelas darredor> que havia mandado constÍuiï, uma capela com
colégio de capelães <<querendo mais acrescentar em esta obra pata
Deus ser louvado e p^Ía me dar el galardom nossâ sânta glória
do Paraíso>.

Mais otdenou oo seu testamento <<a serviço de Deus um hospital
paÍâ que sejam manteúdos para sempre homens e mulheres pobtes>>.

e) Antes morrer, que manchat-me.
(') Se a raiz é santa também o são os ramos.
e) D. Ântónio Caetano de Sousa, Ili:Íória Genealógica da Casa Real

Portnguesa, tomo II, pit1. :1.(t) D. António Caeraío de Sousa, Proaas da FIistórìa Geneahigica da Cau
Real Porluguesa, tomo I, Livros I e II, págs. 334 e seg.
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Num codicilo de 1154, a Rainha D. Beatriz deixou à sua filha,
Rainha de Castela, as contas dos azeviches longas com grãos de
aljôfar gÍosso e contas de ouro e àInfantaD. MarÌa um relicário com
três safiras, umâ em cada canto, um rubim grosso, no meio, e quatro
grãos de aljõfar. +

No'seu testamento, datado de 1358, a mesma Rainha D.Beatriz
encomenda a sua alma ao Senhor Jesus Cristo <<para ser recebidas
na <<santa Iaz da glória do Pataíso> e tog aos frades menores que
<<me deem o hábito seu (de S. Francisco), à hora da minha morte,
onde quer que me aconteça pata set em ele enterrada>>.

OS TESTÂMENTOS DÂ RÂINHÂ D. ISÂBEL

Em D. Àntónio Caetano de Sousa (1) se encontra 'vma c ttà
de D. Afonso V datada de zr de Maio de 1456 vahdaado os dois
testameÍrtos da rz;inha D. Isabel visto eles não teÍem sido feitos nas
condições legais pois não havia testemunhas em ambos e o segundo
flão er.a assinado nem acabado.

O primeiro testamento foi feito em Fevereiro de t45z portanto
em vésperas do nascimento da princesa D. Joana.

Principiava da seguinte maneira <<Primeirameflte encomendo a
minha alma ao Senhor Deus pedindolhe humildosamente que pelos
merecimentos da sua amoÍosa Encarnação e da sua doridã Pàixao
e mui gloriosa Ressurreição, pelos rogos e metecimentos da Bem-
-Âventurada Virgem Matia sua madre, e de S. João Evangeüsta,
e de todos os Anjos e SaÍrtos e Santas, ao postumeiro dia de minha
morte, a mande teceber em suâ santa glória, onde viva em perdu-
râvel folgança. Amen>>.

D. Isabel instituia seus testamenteiros a D. João, bispo de
Viseu, e a Alvato Gonçalves seu capelão-moÍ e confessoÍ, sendo o
principal legado destinado à construção de um coÍÌvento dedicado
a S. João Evangelista, p^r^ os cónegos de S. Salvador de Vilar
de Frades, no qual seÍia <(sepultada a ossada do Senhor fnfante
meu Padre, cuja alma Deus haja, assim honradamente como peïtence

^ umr- tal pessoa como ele é>>.

O segundo testâmento feito, talvez, nas vésperas do nasci-
mento do príncipe D. João, em r4tt, Íepete mais ou meÍÌos o
primeiro e não foi acabado pela Rainha.

Apesar de ilegais, D. Âfonso V conÉ.rmou-os poÍ inteiro,
<havendo em lembrança o muito grande e leal amor que nos em

e) D. Aotónio Caetano de Sousa, Proaas da Ífilória Genealógica da Casa
Real Portaguesa, tomo II, r.e parte, pâ9, 6t.
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sua vida sempÍe teve e quâÍrto sempÍe trabalhou de seguir e cumprir
em todo nossa vontade, pelo qual nós a amâmos sempÍe mui muito
em sua vida e agora amamos muito mais sua alma e mui afectuosa-
meÍrte lhe desejamos salvação>.

Termina a cattà pelo desejo do Rei de que <<o Senhor Deus
poÍ sua infinda misericórdia queira encaminhar e por alma da dita
Rainha receber ...todos os seus legados e piedosos mandados...
e de sua grande e piedosa liberalidade the queira outoÍgaÍ a sua
santa glória. Amen.

A fazenda e jóias da ratnha D. Isabel <<frcaram>>, isto é, foram
herdadas pela infante D. Joana (1).

OS TESTAMENTOS DO INFANTE D. HENRIQUE

Conhecem-se dois testamentos henriquinos: o primeiro, sumário,
de 1416; o_ segundo, extenso e complexo, do oútono de 146o (2).

No primeiro, D. Henrique perfilhou o sobrinho e afilhado o
infante D. Fernando e doou-lhe todos os bens que possuisse na
ocasião do seu falecimento, reservando apenas o terço para bens
de alma. Desta maneira o infante D. Fernaãdo, agoÍa filho adoptivo
do tio e considerado legítimo para todos os eieitos legais, 

-ficou

constituido herdeiro universal dos móveis e imóveis daquele e até
dos bens e rendimentos da coroa pelo Navegador usufruidos à
hora da morte.

O segundo testâmento é constituído pelo testâmenro pròpria-
mente dito e por r t caÍras das Capelas ou seja, prescrições dì süfra-
gios_por sua alma, pelas almas das suas obrigaçóes e pelos defuntos
da Ordem de Cristo. Âssim, todos os sábaãos, .m toa vida como
depois da sua morte, as entidades a que se destinavam aqueles
documentos ou neles são mencionadas h-oviam de mandar ceiebm
missa pelas intenções indicadas.

- E quis o dante, mesmo após o seu falecimento, que a missa
fosse não a de Defuntos, como poderia p^recer mais rizoâvel, nos
dias em que a liturgia a permitisse, mai a votiva de Santa Maria
in Sabbato, decerto por sua devoção especial à Virgem Maria. Tal
devoção atestada, em seu pais pela Crrinica de D,joao f, ê confrr-
mada nos irmãos D. Duarte e D. Pedro por seus escritos e, quanto
ao fnfante Santo, pela respectiva Crónicã.

. _ e) _ Ântónio Gomes da Rocha Madahil, Cninìca da Fandação do Mosteiro
d^ekytde Aaeiro.,e Memorial da Infanía Saüa joana Fitba Del-Rei D. Afonso V,
.^velro, 1939, pã9. 79.

e) Â. J, Dias Dinis, O, F. M., Esíudos Ifenriqaìnos, págs. rro e segs.
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Desceu D. Henrique à minúcia de indicaÍ a comemonção a

fazer na missa, aliás, obrigatória, do Espírito Santo.

Esta oração é a seguinte : <<O Deus que instruistes os. corações Wes

féìs coru as lales do Espírito santo, falei-que nos regulemos segundo 0 mesw
'Espírin 

e gl<erltu sempre da sua yn1oly10)>'t 
O costume de consagrar o sâbado à SS.ma Virgem desenvolveu-se

não só no culto privado, mas também na vida litúrgica a partir da

Idade Média O.
Na missa da SS.ma Virgem paÍa os sábados reza-se a seguinte

oração:.,Ó Deus, que fizestes que o Vosso Verbo, à mensagem do

Anp, Se fizesse cafÍìe ÍÌo seio da bem-aventurada Virgem Matia,
concedei aos Vossos sefvos ante Yós ptosttados, que, confessando-a

verdadeira Mãe de Deus, tenhamos peÍante vós um auxílio na Sua

intercessão>>.
O Evangelho desta missa é de São Lucas e começa assim:

<<Naquele t.-por Foi enviado por Deus o anjo Gabdel 
^ 

:u;ma cidade

ãa Gallleia, chamada Nazar'é, a vma virgem'..>>. 
'à

Decluzimos pois que o infante D. Henrique tinha e-special

devoção pelo mistério da Encarnaçáo.
De Érei Manuel da Esperança} tira o autor o seguinte que

demonstra a mesma devoção em Frei Âimaro e Íìa sua confessada

a rainha D. FiliPa de Lencastre-
<<D. Frei Aimaro era inglês e confessor da ninha D. Filipa de

Lencastre. Era religioso da observància. Do meio das grandes

tÍevas, em que ficou ã nodcia de suas muitas virtudes, vemos cintilar
ainda a coàeal devoção que sempre teve ao sagrado mistério da

Encarnação do santo Filho de Deus nas entfanhas da puríssima

senhora, e pelo mesmo respeito o Ârcanjo s. Gabriel que lhe tfouxe

a embatxada do céu. Na dita Rainha, de quem era confessor, foi
também notável este espírito e bem podemos cuidar que ele o alen-

tâsse com oS seus santos conselhos. Donde veio tomat ela por divisa

nas suas armas reais a fr.gtjJja do mesmo sagrado mistétio, como

se vê no convento de S. Francisco de Leirio'
Noutro lugar do mesmo livro (3) áiz Frci Manuel da Espe-

fançai <D. Fitipa era devotíssima da virgem Nossa Senhora e mui

em particular dã sua Anunciação? .3 -tulto 
que tomou-este mistério

pof timbfe de suas afmas que. ainda hoie vemos no dito convento

àe Leiria, onde pôs a sua sânta imagem que se chamava Nossa Senltora

do Anjo. D. Fiei Aimaro fundaia na mesma cidade a ermida de

Dom Gaspar Lefebte, MissaÌ paotidiano^e Vespeytl, pâga r3t7Z.
Frei Manuel da Espetança, HisÍória Seráfca, Parte II, Livro XII,

Pâ9. 5q.
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Nossa Senhora da Encarnação. Ordenou também a festa do dito
S. Ârcanjo e compôs o seu ofício que muito tempo se Íezou em
Portugal e ainda se teza. nâ nossa religião (a Ordem de S. Francisco)>.

O TESTAMENTO DE D. AFONSO V

Em D. Ântónio Caetano de Sousa (1) se encontÍa o testamento
do rei D. Afonso V.

Desse testâmento tira o autor o seguinte: <<Primeiramente
encomendo a minha alma a ti Deus meu criador que me formaste
do limo da terta e me remiste pelo teu precioso sàngoe ... E a ti
Virgem Maria nossa Senhora e advogada peço e assim à toda a corte
celestial e em especial ao Senhor Santo Ântónio que ante o Senhor
Deus queiram seÍ rogadores por mim...>>.

<<E por mius testamenteiros e executores leixo ao prínc.ipe meu
fillo e ao arcebispo de Lisboâ que ora é (D. Jorge da Costa)
e Gonçalo Yaz meu.vedor de fazenda...>>.

- _<...ao príncipe meu filho ... lhe faço memória e lembrança
de Dona Filipa minha plÌma (filha do iniante D: pedro) que cdei
que pelo amor de Deus hajam dela memória e do seu desamparo...>>.

O testamento é datado de z8 de Abril de 1475.

ALGUNS PAPAS DO SÉCULO XV

Por morte de Gregório XI, reuniram-se em conclave os cardeais
residentes em Roma e, obedecendo à pressão do povo que recla-
m_ava um papa italiano, elegeram Urbano VI (8 de Abril de r37S).
Meses depois, os cardeais franceses, animados pelo rei Cados V,
pronunciaram a invalidade dessa eleição e escolheram outÍo pâpâ
que tomou o nome de Clemente VII. O primeiro ficou a tesidir
em Roma, o segundo áxou-se em Âvinhão (2).

O cisma prolongou-se depois da morte dos dois pontífices
e só terminou com a eleição unânime de Martinho V, èm r4r7.
Os prelados de Portugal, desde r 38 5 , adelÌram a TJrbano VI e deram
a Clemente VII a clenominação de antipapa.

Por iniciativa do imperador alemão Segismundo reuniu-se em
Constança, na Suiça, um concílio ecuménico, do qual saiu um papa

_ . C) D. Ântónio CaeÍa;no de Sousa, Prouas da lfisttiria Genealógica da Cata
Real P^orÍuguesa,.tomo II, t.a parte, pâg. ro,

e) P. Miguel de Oliveita, Ifìãria Eclesiríttica de portugal, 3.a edição,p^9. t25.
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indubitàvelmente legítimo, Martinho V, eleito a 8 de Novembro
de r4r7, que era o cardeal Otto de Colonna (1).' Martinho V morteu em Fevereito de r{3r sucedendo-lhe o
cardeal Gabriel Condelmario que tomou o nome de Eugénio IV,
o qual havia escapado pouco tempo antes â uma gravíssima doença,
poÍ tef sido tratado pelo médico e sacerdote poÍtuguês, Mestre

João, fundador da Congregação dos Cónegos Seculares de São
Salvador de Vilar.

Â Eugénio IV sucedeu, em Fevereiro de 1447, Nicolau V,
e a este pontífice seguiu-se, em Março de r455, Calisto III.

A Calisto III sucedeu, em Âgosto de 1458, o papa Pio II, que
era entã"o o cardeal Aeneas Sylvius Piccolomini.

Piccolomini foi, em 7442, secretário do imperador da Alemanha
Frederico IfI, tendo sido ordenado sacerdote em 1447. Dois meses
depois foi nomeado bispo. Em combinação com Afonso V, rei
de Nápoles, ananjou o casamento do impetador Frederico com
a infanta D. Leonor, irmã do rei de Portugal D. Afonso V, sobrinha,
poÍtanto, do infante D. Pedro ('z).

De Francis Rogers (s) traduz o âutor os elementos seguintes.
<<Aeneas Sylvius Piccolomini teria provàvelmente cedido aos

incitamentos de Isabel de Borgonha que desejaria preservar nos
seus tratados em língua latina a memória do infante D. Pedro e das
suas viagens. Ele estava ja familiarizado com a reputação do Duque
de Coimbra por fontes imperiais e papais, principalmeíÌte, os registos
das campanhas e recompensas do imperadot Segismundo, infor-
mações dadas pela embaixada do conde de Ourém ao concílio de
Basileia (a qual visitou Amadeu III de Saboia de quem Piccolomini
foi secretário), natrações da imperatúz D. Leonor e conversações
com o cardeal D. Jaime de Portugal.

Qualquer que fosse a fonte da sua inspiração, prodigalizou
encómios ao infante D. Pedro e aludiu às suas viagens em três obras
diferentes escritas em latim: Sobre Homens flustres (De Viris lllus-
tribus), História da Boémia e Históda da Europa>>.

O papa Pio II, morÍeu em Âgosto àe 1464, sucedendo-lhe
Paulo II que morreu em Julho àe r47r.

A Paulo II sucedeu Sisto IV, falecido em Agosto de 1484.

Hubert Jedin, Concíliot Ecuménicos, São Paulo, t96r, pâg. 9o.
Ftancis M, Rogers, Tbe Traaels of tlte Infaníe Don Pedro of Portugal, rg6t,

Ibidem, pâg. 8+.

o
e)

Pâg.ts.
e)
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OS CONCILIOS DE CONSTANÇA E DE BÂSILEIA

Concilios ..o-Èrri.o, são as assembleias dos bispos e de outÍos
determinados detentores do poder iurisdicional que, convocados
pelo Papa e sob a sua presidência, tomam decisões sobÍe assuntos
relativamente à fé cristã e à disciplina eclesiástica (1).

Para se resolver o problema do grande cisma do ocidente o
imperador da Alemanha Segismundo e o papa João XXIII (sic) con-
vocaram em t4t3, toda a cristandade para se reunir num concílio
de união na cidade de Constança (Suiça).

Portugal, em r4t6, enviou ao concílio uma embaixada de que
fazia parte Álvaro Gonçalves de Ataíde, a qual conseguiu do novo
papa Martinho V a bula Rex Regum, de r4r8, pela qual este pontí-
fice convidava os príncipes e todos os cristãos, a pedido do rei de
Portugal, a associarem-se na lata contra os mouÍos, mandava aos
prelados poÍtugueses que pfegassem a Cruzada, sempre que o rei
o pedisse em vista duma expedição e concedia indulgência plenâria
aos cruzados oÌ] aos que fornecessem combateÍrtes à sua custa,
com as demais garantias de que gozav^m os cruzados da Teua
Santa.

(Lembremo-nos que em r4r 5 tinha sido tomada pelos portu-
gueses a cidade de Ceuta).

O Concílio de Basileia foi instalado em t4tt tendo promulgado
entre r4j3 e 1436, decretos notáveis relativos à teforma eclesiástica.

Em Janeiro àe 146 o rei D. Duarte enviou como embaixador
ao concílio o conde de Ourém D. Afonso, acompanhado por vários
teólogos e letrados, entre os quais Frei Gil Lobo, provincial da ordem
dos franciscanos da observância e Mestre em Teologia, e o doutor
nos direitos civil e canónico e mestÍe em Artes, Diogo Âfonso,
por alcunha <<o Manga-Ancha>>.

Este último demonstrou muito talento e erudição em Bolonha,
defendendo com grande bdlho peÍante ptelados e doutores, <<um

auto muito solene de conclusões, as quais foram em Leis e em
Decretais e em outras artes liberais>>, estando (posto em uma mui
alta e nobre cadeita, e seu livro ânte si, segundo é costume dos
escolares e lentes> (2).

Entre muitos outros assuntos a embaixada levava dois encargos:
obter nova bula da Cruzada e assegurar a posição de Portugal nas
Canárias (3).

O Hubert Jeàin, Concílios Ecanénia's, São Paulo, rg&, pâg. t.
e) Francisco Leitão Ferreira, Notícias Cronológicas da Uniueridade de

Coinbra, r.a pârte, pâg. 716.
e) P. Domingos Maurício Gomes dos Santos, D, DaarÍe e as Retpon-

nbilidades de Tânger, Lisboa, t96o, pâg. 17.
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Foi durante a permanência desta embaixada em Bolonha que
se conseguiu a bula da Cntzada <Rex Regum> (1).

De Acenheiro (2) tira o autor o seguinte, redpeitante ao Concílio
de Basileia.

<Sendo feito Concílio em Âlemanha, em Basileia, pelo fmperador
Segismundo, Santo Senhor, o Papa e Cardeais e toda a Cristandade,
porque o Imperador de Constantinopla tinha algumas divisões
na fé, que se chamava Paleólogo, veio ao dito Concílio; o qual
foi feito no arìo de Cristo de mil quatrocentos e trinta e seis, e este
vitorioso Príncipe mandou lá seus embaixadores, a saber, Dom
Afonso, Conde de Ourém, filho do Duque de Barcelos, este por
embaixador; e DoutoÍes da Embaixada Vasco Fernandes de Lucena,
Doutor e grande orador, e o Doutor Diogo Âfonso Mangancha;
e para defensores da fé de Cristo, D. Antão Bispo do Porto, e Mestre
Frei Gil Lobo da Ordem de São Francisco, e Frei João de São Tomé
da Ordem de Santo Agostinho, foi havido poÍ outÍo Âgostinho,
que disputaram sobre a fé muito inteiramente, havendo vitória,
conveÍteram e tiraram das erronias o dito Imperador de Constan-
tinopla, que ficou catíltco, e quis Deus aí neste estado que ele
adoecesse e se finou, e no dito Concílio o enteÍratam e Ihe frzeram
mui solenes exéquias; e a dita Embaixada de Portugal se veio com
honra e com vitóúa, e requereu concórdia e paz entte os Reis de
França e de Inglaterra>>.

A ORDEM DE CISTER

Os frades da Ordem de Cister ou Ordem de São Bernardo
usavam como hábito uma cogula de burel branco (3). Daí o serem
designados muitas vezes como os <<monges brancos>>.

Havia vários coÍrventos desta Ordem em PoÍtugal sendo o de
Âlcobaça o mais irnportante.

O Dom Abade de Alcobaça er^, pot inerência, o esmoler-mor
dos teis de Potugal.

Competia ao esmoler-mor del-Rei, além de outras obrigações,
superintendeÍ <<em todas as funções reais que pertencem à esmola>>

e, <<quando el-Rei faz algama promessa ou voto a Deus e aos Santos,
dâ conta ao esmoleÍ-mor pàra que ele tenha lembrança de o advertir,
em tempo conveniente, de se dar satisfação ao voto>> (a).

e) P. Domingos Nfaurício Gomes dos Santos, D. Duarte e as responsabi-
lidades de 7-,ânger, Lisboa, t96o, pág. rt.

e) Christovão Rodrigues Acenheiro, Cbronicas dot Senhores Reis de Portugal"
Lisboa, t936, pâg. 245.

e) Frei Bernardo de Brito, Crónica de Cister, págs, 36 e 588.
e) Frei Manoel dos Santos, Alcobaça llusirada, pâ9. 3go.
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As ordens militares de Avis, de Cristo e de Santiago foram
originadas da Ordem de Cister, seguindo a suâ ÍegÍa, u-sando os
seus cavaleiros e freires, por esse motivo, a cogula=branca dentro
dos conventos e nas cerimónias religiosas.

A ORDEM DE S. FRANCISCO

D.. F Félix Lopes (1) tira o autor o seguinte.
<A Ordem Franciscana é a grande Fímllja de todos os que

professam a Regra de s. Franciscó de Âssis e se chamam por iiso
Franciscanos ou Frades Menores. Em três ramos se divide: 

" 
otd.-

dos Frades Menores obseÍvântes ou simplesmente dos Franciscanos;
a Ordem dos Frades Menores Convèntuais, também chamados
simplesmente Conventuais; e a Ordem dos Frades Menores Capu_
chinhos ou simplesmente Capuchinhos>>.

<<Â Ordem dos Frades Menores Observantes ou simplesmente
Franciscanos era e é governada por um Ministto Gerar periòdica-
meÍìte eleito em assembleias chamadas Capítulos Gerais>.

<A Ordem dos Frades Menores dividia-se em províncias ou
g,rupos de conventos governados por um prelado Ordinário e
chamado Ministro Provincial ou simplesmente provinciar, também
periòdicamente eleito em assembleias ãitas capítulos provinciais nos
quais se reuniam representantes de todas u, cur", da província>.

<<Â Província de Portugal compreendia todos os conventos
de Portugab>.

<<Dos frades, urls eram clérigos outros eram simplesmente
le igos.

s. Francisco de Assis organizou a sua <<ordem de Frades Menores>>
em r.zz-j e no ano seguinte foi fundada uma Ordem para mulheres,
a <<Ordem das Claristas>> ou <<Ordem de Santa Clara>).

Foi instituida, depois, com o nome de <<Ordem Terceira>,
uma espécie de filiação da Ordem, com uma regÍâ especial para
se viver santamente no mundo, destinada àqueleslue ,rao podi"-
abnçar a vida religiosa num conveÍrto.

A Ordem de S. Francisco foi uma <<Ordem de pregadores,
missionários e viajantes, que se propunham viver fora do c"laustro,
Ievar o verbo e o exemplo de Cristo âo povo e aos infiéis (z)>>.

Os Franciscanos criaram os símboloi, as devoções e os ritos
duma religião para o poyo; e foram mitigadores fraiernos das suas

/1ì

Pelo P.e
e)

f. f.lj* lopes, Introdução e Notas à ConquitÍa Eqirìtual tlo Ocidente 
"Frei Paulo da Trindade.

Jaime Cortesão, Or Descobrìmentos Portugueses, pâg. 7r.
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aflições ou defensores dos seus direitos violados, por cuja vitoria
não hesitaram em imiscuir-se muitas vezes âos seus movimentos
.de revolta (1). O seu proselitismo alimenra a ambição de se dilatar
ràpidamente a toda a Terca e a toda a Humanidade, muito parti-
cularmente aos infiéis (2).

Foi em r2o9 que São Francisco assistindo à missa, tomou
particular atenção à leitura do Evangelho, na passagem em que
Jesus envia os seus discipulos ^ ptegat. Habituado a ver nos textos
litúrgicos indicações da vontade de Deus para a sua própria conduta,
foi aqui que encontrou o caminho que procurava (3).

Logo se lhe juntaram discípulos, para quem São Francisco
compôs uma" regrz- principalmente baseada na pobreza, humildade
e penitência.

Depois da fandação da Ordem das Claristas, sentiu no coração
o desejo divino de salvar as almas dos infiéis e não lhe parccia poder
dar a Deus uma melhoÍ pÍova do seu amor do que oferecendo a
ptopria vida pan a salvação das almas, sobretudo dos Sarracenos.
Assim, partiu, por terrà, para Matrocos, mas uma doença impediu-o
de aí chegar.

Assistiu depois ao Concílio Geral de Latrão, em rzr5, onde
se pÍocuÍava reanimar o entusiasmo geral pan a libertação dos
lugares santos, organizando-se uma nova Ctazada.

Consultando o cê:o para conhecer a vontade de Deus chegou
à conclusão de que devia traballtar para a salvação das almas indo
levar-lhes apalavra divina em.vez de se santificat por elas na solidão.

Foi assim que com todo o ardor combativo distribuiu os seus
irmãos por todos os caminhos do mundo para ganhat todas as almas
para Cristo, no Capítulo da Ordem que se rcalizou na festa do
pentecostes do ano de tzq.

Seguiram irmãos para a Península Hispânica, Hungria, Alemanha,
Fnnça e Oriente.

S. Francisco seguiu também iuntamente com a Cruzada que
ia a liber]ar os lugares santos, com o fim de encotajar os soldados
a viver como bons cristãos para meÍecerem a vitória, e de procurar
penetrar eÍÌtre os Muçulmanos paÍa lhes pregar aFê catóEca e colher
a palma do martírio. Os cruzados foram derrotados em Damieta
e S. Francisco conseguiu ter várias conversações com o sultão não
obtendo porém a sua coÍtyersão nem o martírio para si próprio.

Em rzzo cinco irmãos que tinham sido mandados para Marrocos
sofreram aí o mzttitio, sendo os seus restos enviados para Portugal,

O Jaime Cortesão, Os Detcobrimentos PorÍagnercr, pág. 7r.
e) Ibidem, p^g. j2.
(') P. Achille Léon O. F. lt., Hìstoire de L'Ordre des Frères,il{ìneares.



71

pelo príncipe D. Pedro, irmão de D. Afonso fI, que então estava
na Mauritânia.

Neste mesmo ano, São Francisco voltou para Assis a fim de
presidir ao segundo capítulo anual da Ordem que se rcalizava
sempÍe no dia de São Miguel.

Nesse capítulo anunciou aos irmãos que, poÍ motiyo de uma
doença dos olhos que havia contraído no Oriente, deixava o c^tgo
de ministro geral da Ordem.

O ideal de Francisco, cavaleiro de Cristo, era o de uma vida
pobre e apostólica, vida errante, sem preocupação do menor conforto.

Em rzz3 saiu a regra definitiva dos Franciscanos que começa
poÍ esta declançáo de princípios: <A tegï^ e a vida dos Frades
Menores consiste em observar o Santo Evangelho de N. S. J. C.
vivendo na obeüência, sem bens próprios e em castidado>.

O ideal apostólico da Ordem reside na pregação e na ida em
missão para os infiéis. Quanto aos irmãos que quisessem ir pan
os Sarracenos e outros infiéis, deveriam pedir permissão aos seus
Ministros ptovinciais, pois sòmente os que por eles fossem reco-
nhecidos como aptos, deveriam seguir.

Falecido S. Francisco 
^p^ïecer^mvârias 

cortentes de pensamento
entÍe os irmãos. Assim os espirìtuais queriam que fossem mantidos
a todo o custo os direitos estritos daPobrcza, com o risco de enttavar
o apostolado e o desenvolvimento normal da Ordem. Porém vários
deles exageraram e julgaram-se chamados a inaagutar uma ÍÌova eÍa
na humanidade: o período do <Espírito Santo>>. Deixaram de existir
no século xrv, mas o seu espírito sobreviveu muito tempo ainda.
Estes foram os <<ObservâÍìtes>>.

Outros Franciscanos julgavam o ideal de pobreza do Fundador
exagerado e impraticável e reclama-v^m ^ sua supressão, a frm de
salvaguardat a vida da Ordem e a sua influência no mundo, pelas
missões, a pregação e a otganização da vida conventual que recla-
mava largos meios. Estes foram os <<Conventuais>>.

Santo Àntónio foi pattidfuìo duma solução média, aceitando
as concepções mais ousadas da ciência e do apostolado sem nada
sacrifrcar. do ideal de pobreza e de fervor.

Como 
^p^ïece 

o irmão Ântónio em Assis?
O futuro Santo António era fuade ctttzio em Coimbra, tomando

as ordens eclesiásticas em rzzo (1). Havia então nessâ cidade um
conyento de franciscanos, onde hoje é a convento de Santo António
dos Olivais. O irmão Fernando assistiu à chegada das relíquias
dos cinco franciscanos que haviam sido martirizados em Marrocos,
as quais frzeram despertar na sua alma a vocação p^ra o apostolado.

e) F. Gomes Teixeira, Saxto Antónìo de Lisboa, pit1. SS.
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Ao olhar para aqaele ataíde,parecia-lhe ouvir uma voz que clamava:
<<vai evangelizat como eles iam; ou vai morrer como eles'motreram!>>
No seu espírito, deslumbrado pela nobrcza moral e importância
social da instituição monástica que Francisco de Assis fundara e

em cuia regtl. enttava a obr.igação de missões em terra de infiéis,
nasceu efltão ^ 

aspiração de mudat de hábito e a alistar-se como
soldado voluntário da pobreza naquele exétcito de pobres. Assim,
passou à Ordem de S. Francisco, trocando, o hábito de linho btanco
dos Cónegos de Santo Agostinho pelo manto de burel, comprido
e com capelo redondo (t), . o nome de Fetnando pelo de António.

<<Tanto que se viu amortalhado no hábito, tÍatou logo de pôr
em execução seus bons desejos que eÍa ir a terta de infiéis pregàt
a lei de Jesus Cristo, até deffamaÍ o sangue por ela. Ânsioso do
martirio, partiu o zelador da verdade evangélica, para Marrocos
e fazendo grandes diligências o não conseguiu; e assim a nau que
o levava, obtigada de contrários ventos, voltando outras vezes pàr^
Portugal, dando .vista' ao norte da...Sicília, ttatotr- de buscar nela
abrigo. São Francisco mandou-o aperfeiçoar-se nas letras e, passados

dois anos, deulhe patente de pregador e leitor da sagrada Teologia
(o primeiro que houve em sua Ordem). Exercitava António o serviço
de Mestre, e nem por isso deixava o daptegação. Era tânto o concuÍso
que acudia a seus sermões que às vezes coÍÌstava o auditório de mais
de trinta mil pessoas, trazefldo assim à lgreja CatóIica mais gente
com a sua ortodoxa doutdna e frutlfera pregação que muitos prín-
cipes cristãos com suas podérosâs armas e exércitos vitoriosos> (2).

Santo António, morreu em rztt, sendo sepultado na basílica
do convento de Santa Maria de Pádua. Faltou-lhe a espada do
martírio, mas nem por isso deixou de ser mártit no desejo (3).

São Francisco e os seus primeiÍos companheiros, inaugurando
a sua vida apostólica, não tinham outra ambição do que imitar
Cristo e os Âpóstolos, pregando familiarmente a Boa Nova à gente
do povo e dando a todos o exemplo das virtudes que eles ensi-
nâvâm. Com o tempo, revelou-se a necessidade de estudarem as

ciências espirituais, em especial a teologia, sendo a primeira câteãra
regida por Santo António, na Universidade de Bolonha.

Ràpidamente foram fundadas várias províncias da Ordem, por
toda a Europa.

O que foi notável na fundação da província inglesa, e caso

único na história das províncias da Ordem, é que ela logo se orienta
parz- os estudos, como se eles tivessem sido a sua principal nzão de

e) Pedto Dinis, Das Ordens Relìgiosas em Porítgal, pâ9. r34.
e) George Cardoso, Agiológio Lasitano, tomo III, pâ9. 658.
e) Frei Manoel da Esperança, Jiistória Seráfca, Í.e patte, pâ9. n+.
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ser. Enquanto que por toda a p^rte a vida franciscana tinha aparc-
cido sob o aspecto duma vida apostólica baseada na pobreza, na
Inglaterra ela mostrou-se sob o duplo aspecto da pobrcza e da
ciência. Em Oxónia (Oxford) e Cambridge levava-ie vida sanra
e dedicada ao esrudo. No primeiro destes conyentos aparece Roger
Bacon que estâva persuadido fazer um serviço aos teólogoì pronatráo-
-lhes a necessidade de conhecerem a filosofia, as m^temárticãs, a astro-
nomia, a geometria, a geografra, a óptica e as outÍas ciências experi-
mentais. Bacon predisse as descobertas da pólvora, do microscópio,
do telescópio, dos âerostatos e das locomotivas 

^ 
yapor. Foi méiito

de Oxfotd e em particular de Roger Bacon forçar a atenção sobre
a utilidade das ciências narurais pata a filosofia e a teologia. Morteu
em Í294.

Com a tainha D. Filipa de Lencastre veio, a quando do seu
casamerrto, o seu confessor Frei Âimaro, religioso da observância
de São Francisco (t) qo. depois foi o primeiro bìspo de Ceuta. Tinha
<cordeal devoção pelo sagrado mistério da Eicarnação do Santo
Filho de Deus nas entranhas da puríssima Senhora, è pelo mesmo
respeito o Ârcanjo São Gabdel que lhe trouxe a embaixada do
céu. Na dita Rainha, de quem era confessor, foi também notável
este espíÍito, e bem podemos cuidar que ele o alentasse com os seus
santos conselhos. Ordenou também a festa do dito Santo Arcanjo,
e compôs o seu ofício, que muito tempo se Íezou em portugal (2).

A presença de Frei Aimaro na corte poÍtuguesa talvez explique
a profunda religiosidade dos filhos cle D. João I assim como a invutgar
cultura e o espí,fito. de curiosidade científica dos fnfantes D. pedro
e D. Henrique.

Era costume antigo serem os franciscanos os pregadores da
bula da Cruzada, pois já no tempo do rei D. Âfonso ÌVã eram (B).

Era também costume as mulheres pertencentes à Ordem Terceira
dos Seculares vestirem o respectivo hábito depois de enviuvarem.
Assim procederam, por exemplo, a tainha Santa fsabel, depois da
morte de D. Dinis, seu marido, e D. fsabel de Aragão quando ficou
viúva do Infante D. Pedro (a).

Â Rainha Santa Isabel trazia sempÍe consigo, encerrado num
cofre, o hábito religioso da Ordem de
mortalha se falecesse primeiro, oa pata
de enviuvar (5).

Santa Clan, ou paÍa sua
se Yestií com ele no caso

í1)
('l
e)
e)
e)

Visconde de Paiva Manso, ry_irtória Eclesiástica Ultramarina, p^g. jo.
Ftei Manoel da Fsperança, Hisrória .Çeráfca, 2.à p^Íte, pâg. 6â91 '
rbldem, pâ9. 316
Ibidem, pâ5. 49.
Frei Manoel da Esperança, I{iúória Sertif.ca, zz,a patte, pitg, z9t.
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D. Constança de Noronha, segunda mulher do r'o duque de

Bragança D. Afônso, depois de viúva <professou a regrà-terceira

de 5. Francisco com tanta estimação do seu hábito humilde que o

tíiziapaterfie>>. À sua sepulturanaigreiado convento de s. Francisco

em Guimarães está coberta com uma pedra, na qual <<se vê a sua

fr.gtlra com hábito, cordão etoalha soqueixada ao modo de Terceita

e"um livro aberto entre as mãos em sinal de devoção (1)'

Entre os leigos, estava muito difundida a devoção de dese-

iarem serem amorlalhados no hábito de franciscano. O Rei D. Fer-

,r"odo poÍ exemplo, quis ser enterrado no hábito de frade da ordem
de São Francisco (2).

No convento'áe São Francisco de Lisboa havia uma academia

pata o estudo da Teologia. <os-graus eram de bacharel, licenciado

e mestfe fl santa teologìa, o qual é o mesmo qu;e Doutor pelo estilo

de Coimbru (3).

A CONGREGAÇÃO DOS CÓNEGOS SECULARES
DE SÃO SALVADOR DE VILAR DE FRADES

Nos começos do século xv entÍou na universidade de Lisboa

como estudante um membro da nobreza chamado João e com

ilustres apelidos.
Estuãou lógica e filosofia e depois Pâssou à medicina <em que

veio a ser o mâis douto homem do seu temPo>' Mas ao mesmo tempo

dedicava-se ao estudo da teologia <<assistindo às lições dela com

grande fruto>'
<<Esmetou-se porém na medicina, que foi a suâ Profissão prin-

cipal, e nela se grãduou Doutor com universal aplauso da Univer
siãade e assistência do melhor da Corte>>'

<<Pouco depois foi provido em umâ cadeira da mesma faculdade

que regeu sete aÍÌos> tendo publicado <um livro doutíssimo de

Medicinu.
<Conhecido era o sâÍÌto Yarão e estimado em palácio pela

íobteza e muito mais pela virtude a que de novo se aiuntava o

título da sua grande sabìdoria. Via-se naquele tgTpo_ a Co_rte ilus'
trada com *o-ítor príncipes, filhos do senhor Rei D. João I de boa

memória, dotados de excelentes partes e reais prerrogatlas'. Tais

eram D. Duarte que sucedeu Íìo cetfo, D. Pedro Duquede coimbra,

D. Henrique Duque de Viseu, D. João Mestte de Santiago,

/Ì\
e)
(")

Frei Nlanoel da EsDeranÇa. Histórìa Serrífca, I.e pâÍte, pág' l8o'
Àìio"i" üre Saraiïa, rl;tidrio da Caltura em Portugal, vol. I, pág' 648'
Èiei Man-oel da Esperança, Ífishiria Seráfca, r'a parte' pâg' ztt'
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D. Fernando Mestre de Âviz e D. Isabel pouco depois Duquesa
de Bolonha. De todos recebia o Mestre João singulares honras
sendo sempre o primeiro médico que eÍa chamado para as suas
doenças e o seu parecer ouvido como de oráculo. Fez neles em
diversos tempos admiráveis cuÍas e no trnfante D. Fernando uma
tão estupenda que coÍreu na Corte com o nome de milagrosa. De
um acidente sincopal havia chegado aos últimos períodos da vida
e quando todos o choravam moÍto, o Mestre João the acudiu com
tão presentâneos e efr.cazes remédios que em breve tempo cobrou
perfeita saúde, guardando-o o Céu por meio do santo Yarão para
mais feliz.e mais gloriosa morte, tão gloriosa e tão feliz que mereceu
por ela o sobre Régio apelido de Infante Sânto, conseguindo nas
masmorras de Fez coroa mais soberana do que aquela que lhe poderia
dar a sorte se o frzera primeiro na ordem do 

-nascimentoo.

Assim, ao Mestre João <<deve Portugal e a lgreja um mártir
insigne>>.

<Por este tempo o Infante D. Duarte que nos últimos anos
del-Rei seu pai tomou as rédeas do governo o nomeou seu médico
da Càman e logo Físico-mor do Reino, cargo de suma estimação
naquela idade>.

Resolveu então o Mestre João ordenar-se sacerdote continuando
porém, por algum tempo, <na leitura da Cadeka e na assistência da
Casa Real>>.

Mas logo a seguir decidiu-se <<a teformat o clero primeiro com
exemplos e depois com estatutos>).

(PaÍa este fim, desprezando juntamente poÍ amor de Cristo as
honras e as rìqwezas, renunciou a Cadeira e o cârgo de flsico-moo>
e mesmo aos ilustres apelidos que até ali usara, passando a chamar-se
João Vicente.

Resolveu então ,untar-se com outÍos sacerdotes em congre-
gação com o fim de lutarem contÍa os maus exemplos que se Íìotavam
entÍe os membros da sua classe. Os primeiros padres que corres-
poderam ao seu apelo foram os doutores Martim Lourenço e Afonso
Nogueira, peÍtenceÍrtes a famílias nobres.

Martim Lourenço, era Mestre de filosofia e doutor em teologia
pela universidade de Lisboa. Grande pregador, veio a ser confessot
e esmoler do Infante D. Fernando. Faleceu antes de r; de Feve-
reiro de r4t7 (L).

O padre Âfonso Nogueira veio a ser arcebispo de Lisboa e,
por isso, o autoÍ apresentatá os seus dados biográficos, adiante,
iuntamente com os de outros arcebispos desta cidade.

e) Domingos Maurício, O Infanre Santo, <Brotê.ria>, vol. X, t91o,pâg. 26.
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Bntão, como vinhamos dizendo, os padres João Vicente, Martim
Lourenço e Afonso Nogueira resolveram organizat uma ÍÌova
congregação, <<vivendo vida comum, à maneira dos sagrados Após-
tolos, sem votos>>.

Sòmente em r42j conseguiram casa pela cedência que o aÍce-
bispo de Btaga D. Fernando da Guern (agndecido ao Mestre
João por o ter curado de uma gravíssima enfermidade) lhes fez do
antigo mosteiro de São Salvador de Vilar de Frades que havia
pertencido aos monges beneditinos e estava agora vago.

Instalaram-se então com outros companheiros nesse coÍrvento
e logo ganhanm <<o glorioso renome dos Bons Homens de Vilar de

Fraães>>.

<<Era o Mestre João Prelado e superior de todos e como tal
lhes fez cettas leis e estatutos>. Todos vestiam de pardo pobre e
grosseiro e <<abtãçavam estÍeitamente âs três virtudes essenciais ao
estado religioso: â câstidade, a pobreza e a obediência>>.

<<Assim perseveraram alguns tempos, sendo a sua fama tão
notória e admfuada na Corte que El-Rei D. João I mandou vir a
ela os dois primeiros fundadores por uma ordem tão apertada que
não admitia réplica rìem escusa alguma. Obedeceram ambos com
sujeição de vassalos e com humildade de santos. E quando p^ttiam
para Lisboa pediu o padre Afonso Nogueira licença ao Mestre

Joáo pan no tempo da sua ausência ir visitar os santuários de ltália,
principalmente os de Roma. Chegados pois os dois padreS sobre-
ditos à Cotte, fonm recebidos del-Rei e dos fnfantes com esti-
mação igual à sua fama e logo se lhes declarou o negócio païa que
eram chamados>>.

Tratava-se de seguirem p^r^ a. Flandres acompanhando a Infanta
D. Isabel agora duquesa de Borgonha pelo seu casamento por pro-
caração com o duque Filipe-o-Bom, que se havia realizado no Paço
da Alcáçova em Lisboa sendo celebrado pelo bispo de Évora
D. Álvaro de Âbreu (1) o qual tinha sido embaixador à Borgonha
pan trata;Í desse casamento (2), em 1428.

O motivo da escolha destes dois padres parz- esta missão foi
determinado pelo facto de o Rei D. João I, depois de ter sido ajus-
tado o casamento, ter resolvido <(com os do seu Conselho que o
Infante D. Fernando acompanhasse a Infante sua irmã preparando-se
logo para este efeito uma lusidíssima armado>.

<O Infante desejando ajudar-se e servir-se em ocasião tão
célebre das pessoas do Mestre Joã.o e do Doutor Martim Lourenço

e) D. António Caetano de Sousa, Hìstória Cenealógica da Casa ReaI
Poríuguesa, tomo II, p'lLg. 7o.

e) Joseph Soates da Silva, Memóriar para a História del-Rei D. João I,
Livro II, pâg.g+2.
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como de homens que ele bem conhecia insignes e excelentes em
sangue, Jetrês e virtudes pediu a El-Rei seu pai que os mandasse
vir de Yilar pan este efeiro, porque ainda que via õs navios cheios
de marinheiros e soldados fiava menos da-valentia dos soldados e
da indústria e arte dos marinheiros e confrava mais nas orações
daqueles dois servos de Deus e com sua companhia nem receaya
a futia dos inimigos nem a dos elementos. Tão arto era o conceito
que formava destes santos varões o Infante Santo e com ele os
outÍos Infantes e El-Rei seu pai e todos os grandes do reino que
todos aprovatam e seguiram a eleição de sujéitos tão capazes pata
uma jornada de tanto crédito e fama, em que ia empenhadì o
esplendor e glótia da nação porruguesD).

Âssim, partiu a Duquesa acompanhada pelo seu irmão D. Fer-
nando, pelo bispo de Évora D. Álvaro de Abreu, pelo conde de
Ourém D. Afonso e poÍ muitos,fidalgos entÍe os quais os padres
João Vicente e Martim Lourenço.

- ChegaraT ao porto de Eclusa após óptima viagem e logo
depois se realizou o casameíìto, durando as festas oitJdias, tenão
então o Duque instituído a Ordem do Tosão de ouro.

Passados dois meses, os dois padres pediram licença à Duquesa
para <<irem visitar os santuários de Roma e prosseguir no estatele-
cimento da nova congregação que em Portugal deixaram fundadu.

Chegados a Roma e passados <<alguns meses de assistência,
ordenou o.Mestre João a Martim Lourenço que viesse por Borgonha
para o Reino a dar calor âos companheiros que haviãm ficadL em
o conveÍìto de Vilar, enquanto ele solicitava a confrrmação que
pretendia da Sé Apostolica. Governava por aquele tempo a barca
de S. Pedro o Sumo Pontífice Marinho V e assistia n^ ëirtia, .om
mujta -mão no goveÍno, por sua grande inteligência e talento,
o Cardeal de S. Clemente, Gabriei Condelmário. Com este teve o
Mestre João em poucos dias tão intima enftada que mais parecia
de amigo que de pretendente; com cuio favor propar o seu reque-
rimento ao Pontífice, alegando tão vivas razóes e taá virtuotor 

" 
Ë..,

ponderados motivos que o Pontífice lhe concedeu quanto pedia ...
No meio tempo que esta diligência se fazia adoeceu o cardeal rcfe-
rido, de uma enfermidade tão aguda que os médicos não conhecendo
os princípios, nem atinando com os remédios dela começarr'Lm a
vacilar no modo da cura e o enfermo na espeÍança da viài. Já os
médicos lha contavam poÍ instantes e os domésticos prepararrá* o,

^paratos 
fúnebres quando o MestÍe João tomou à sua conta o remédio

daquela que mais parccia moÍte do que enfermidade... Confiado
mais na esperança dos auxílios divinos que na valentia dos remédios
humanos se aplicou a cvtar o enfermo e foi a c:rra tão bem sucedida
que geralmente se terre poÍ milagrosa poÍque em breves dias o
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Íestltuiu vivo e levantado aos mesmos olhos que pouco antes o
viam prostrado e quase choravam defunto>.

Porém, <â moÍte espetada e temida perdoou ao Cardeai de
S. Clemente, assaltou, não temida nem espeÍada ao Sumo Pontí-
fice Martinho V por cujo falecimento foi eleito o dito catdeal em
pastor supremo, com o nome de Eugénio IV>.

<<Enquanto estas coisas sucederam voltou o Doutor Âfonso
Nogueira de ItâIia e levou ao convento e padres de Vilar as consti-
tuições e hábito que trouxera de Yeseza dos Cónegos da Congre-
gação de S. Jorge em Âlga>.

Esta Congregação havia sido fundada <<pelos anos de mil e

quatrocentos>. <<Duvidaram os Padres, por este temPo, da cor e

fotma do hábito que deviam trazer e eram mui diferentes os pare-
ceres até que se conformaram todos em que se recorÍesse à inter-
cessão Sacratíssima a quem haviam escolhido pot Mãe e Protectora.
Encomendou-se nomeadamente este negócio ^o grande Padre
S. Lourenço Justiniano que já resplandecia entÍe os mais como o
sol entre as outrâs luzes, como a fosa entre as outÍas flores. Depois
de muita oração, ásperas penitências e copiosas lágrimas se dignou
a Senhora de revelar três coisas: A primeira, qae era seruida, qae 0s

flhos desta congre.gação uettissem de aquÌ e branco, cores de qae a nerlna
Senhora se aestira enquanto aiueu neúe mundl. A segunda, que nas sauda-

ções usassem das palauras Deo gratìas, de que a mesma Senltora tanbérn
urara nesta aida. A terceira, qwe quando a0 entrar da noite se faq sinal
com o sino, re<assen nzae us<es a Aue Maria em honra e memória das noae

/toras que o Anjo S. Gabriel esteue con a mesmd Virgen Sacralírsima
quando llte deu a erzbaixada da Encarnação do Verbo>>.

<<Esta revelação verdadeiramente maravilhosa e de suma honra
e glóría patz- 

^ 
nossa Congrcgação (a dos Cónegos de S. Salvador

de Vilar de Frades) coÍrstâ da tradição antiquíssima que dura e

permanece desde os Írossos primeiros princípios; paÍticularmente
nas pinturas também antiquíssimas dos conventos da Congregação
de Veneza como refere Thomasino poÍ estas paLavras: Iíuius uero

sententìae uestìgium non temnendam praebent passin per Caenobia noslra
Beatae Virgìnìs fcones caeruleo pallìo amiclae, cwì utrìnque patres nostri
supplices astant. A mesmo tradição se conseÍva em os conventos
da nossa Congregação de Portugal, onde vemos a Senhora vestida
de azul dando o hábito da mesma cor âos nossos padres que de
joelhos o estão recebendo>>.

Das antígas Constituições dos Cónegos de S. Salvador de
Vilar de Frades consta q:u'e <<a cor do hríbìto destes que uìuem a regra
dos Apóttolos fosrc celestina (que os nosot cbaman aqwl) e a túnica de

cor a/ua, porque destas cores tíÍara a Benta Virgen enquanto era nesta

uida>>.
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<<...Esta é. a tndição antiquíssima das pinturas que se usam rìa
I.gteia 

-Católica 
pois não se acharâ rettàto da Senhoia, dos antigos

(e ainda geralmente dos modernos) em que a Senhora não apareça
ou com manto ou com túnica azul. Daremos um exemplo que vale
por muitos, Qual é os quadros de que estão cobertoJ em-grande
patte al paredes da igreja do convento da Esperança desta iid"d.
de Lisboa onde se repÍesentam em antiquíJsimas- e riquíssimas
pinturas, os mistérios da vida da Virgem Sántíssima e em ìodos se
vê a mesma Senhora vestida de azul>>.

-Chegado então o padte doutor Afonso Nogueira a Vilar de
Frades, os respectivos padres avisaram logo <<ao Mestre João, que
procurasse confirmar a sua Congrcgação de portugal à manéira
da co-ngregação de s. Jorge em Alga.-Achou este avis"o jâ na cad.eira-
pontifícia a Eugénio, o qual como fundador que fora da Congre_
gação de Yeneza e como grande amante qrle era das virtudei e
partes 

-do Mestre João the concedeu liberaDJsimameÍrre tudo o que
continha a ltoya súplica>.

Concedeu assim pois o Papa Eugénio IV, além de ourros bene-
fícios, que os cónegos secubrès de S. salvador de vilar de Frades
fossem imediatos à sé Apostólica e isentos dos ordinários, dando-
-lhes poder de fazetem consriruições e de tràzerem hábito azul à
maneira dos cónegos de S. Jorge em Âlga.

A forma do hábito era semelhante à das togas com que os cardeais
eÍrtÍavam em consistório naqueles tempos. Eram também essas.
capas muito semelhantes às que usavâm os senadores de veneza.

Estava ainda em Roma o padre João Vicente quando vagou
a Mitra de Lamego poÍ morte do bispo D. Luís do Amaral em r43r.
O flfa Etrgénio fV, <<não se .sqo.C.o da obtigação em que esrava
ao M_estre João>> e assim o proveu na Mitra de tãmego.

Quando o Írovo bispo se despediu do papa, esãe deu-lhe por
sua mão um Íoquete <<(favor singular) e juntamente ÍÌovas graLças,
isenções e privilégios para a sui Congregação de S. Salvaãor- de
vilar de Frades, ordenãndo de seu tnõt" pioptio que fosse Geral
perpétuo da mesma Congregação, com póderes (enquanto a elâ}
de núncio âposrólico>.

<Também lhe deu outÍa comissão tão honrada que merece parti-
cular memória>>. É que, celebrando-se então o conèílio cle Baiileia,
o duque João da Breianha <<duvidava de enviar a ele os seus embai-
xadores porque nãg queria que cedessem o primeiro lugar aos do
Duque de Botgonha>>.

<O Papasabendo que o nosso Bispo havia de voltarpor Borgonha.
e tendo conhecrdo por experiência a sua grande câpacidad"e lhe
mandou (passando-lhe as ordens necessáriasf qrr. .o-ã legado seu
fosse de Borgonha à Bretanha togat e peisoadir ao Dulque que
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mandasse os seus embaixadores ao concílio no qual se decidi-

ria a dúvida da precedência sem preiulzo ç sem ofensa das

partes>.
Âssim o Bispo seguiu paf?- a Borgonha <<a despedir-se daqueles

príncipes, nos quais ãchou extraordinâtias demonstÍações de esti-

maçao e carinhó. Daqui passou à Bretanha e avistando-se com o
O"q". tanto lhe soube dizèr que o persuadiu a que viesse em tudo

qou.rto queriam o Papa e os Padres do Concílio' Logg pattiw par'a

Ëo.togul tomando imediatamente conta do governo da diocese de

Lamego.
Ë^ ,4 de Abril de 1442, a Congregação dos Cónegos Seculares

de S. Salvador de vilar de Frades tomou posse do antigo cofiYento

de Santo Elói de Lisboa que o Infante D. Pedro, fegente do reino,

lhes havia dado, vindo pára esse efeito de Yllar a Lisboa o padre

doutof Afonso Nogueira. Foi eleito por D. João Vicente pafà

primeiro reitor do cúvento de Santo Elói, o Cónego de São Salvador

àe Vilar de Frades e deão da Sé de Lisboa (1), João Roddgues'

Depressa chegaiam ao conhecimento da Rainha D. Isabel os

merecirientos do padre João Rodrigues, pelo que ela o nomeou

seu confessor e caPelão-moÍ.
<<Seguiu logo El-Rei o exemplo da Rainha e quis que- o mesmo

padre fãsse tutibé- seu confessor, e o foi iuntamente de ambos,

singularidade r:a:raLs vezes vista em outfâs coftes e muito meÍìos

na de Portugab>.
Em t44\, o Ìnfante D. Pedro quis que o padre João Rodrigues

fosse o mestfe ãaInfantaD. Catarina, filha do Rei D. Duarte, a qual

tinha, então, nove anos de idade. O padre João Roddgues (se

desculpou com efrcazes razões e indicou paÍa esse ofício ao padre

Jorge d" Costa (futuro Cardeal de Àlpedrinha), <assegurando-lhe

!ue" nao acharia quem melhor o pudesse servir naquela incum-

bência>>.

Em 1446, D. João Vicente foi promovido a bispo de Viseu

e pafa lá seguiu. Põrém, daí o chamou o Infante D. Pedro pata ir a

Câstela .orã, u Rainha D. Isabel (filha do Infante D. João), mulher

do Rei D. João II daquela reino, com título de seu confessor, esmolet

e capelão-mor (2).

Aescolha.deD.JoãoVicentepa;lrl'conselheirodaRainha
D. Isabel foi motivada pelo facto de o Rei D. João II estaf inteira-

menre dominado pelo cãndestável D. Álvato de Luna <<único valido

e primeiro ministro do mesmo Reb>.
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rl í1ì Frei Luís de Sousa, Hislórìa de São Domingor, Í'a parte, pâg' 66a'

ì't p. l."q"i* de Azévedo, Hìsttjria Eclesirístìca do Bispado de Lamego,

Porto, r887.
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Havia assim em Portugal o <<receio que tinham os prudentes
d9 que a nova Rainha dotada de um espíÍito augusto è coração
altivo, não se havia de abater à sujeição indigníssima do privaão,
a quem el-Rei seu marido vivia totalmente sujeito, donde com
razão temiam que nascesse alguma grave discórdia em prejulzo
de uma e outÍa Coroa>>.

<<Esta consideração deu larga m^téti^ ao discurso dos maiores
ministros daquele tempo, os quais resolveram e aconselhatam 

^El-Rei que manda,sse com a Rainha alguma pessoa de tanta supo-
sição, autoridade e talento que bem a pudesse aconselhar ÍÌos casos
e oetigos que se podiam temeÍ justamente. E logo El-Rei e o
fnfante D. Pedro (que ainda governava) e rodo õ Conselho de
Estado puseÍam os olhos em D. João, bispo de Viseu>.

<<Sem detença o mandatam chamar El-Rei e o fnfante, escre-
vendo-lhe wma carta tão cheia de honras e louvores que não se distin-
guia bem se eÍa decreto ou se era panegírico>.

<<Veio o santo bispo, temeÍoso do que podia ser e foi recebido
de toda a. casa. real com singularíssimas dèmonstrações de afecto,
bem merecidas de saa fama e não menos de sua presença: a fama
apregoava virtudes e milagres; e a pÍesença confirmava os pregões
da fama e ainda a aclrs ya de diminuta. O rosro arrugado è úci-
lento (indícios de muita idade e de muita penitência) povoado de
veneráveis cãs, banhado de uma alegrÌa santa; a modéstia e a compo-
sição dos olhos e do vestido; o peso e gravidade das palavras; túdo
eÍa.uma clara prova, não só do que a fama dizia mai de que dizia
muito menos do que era>>.

Partiu então o bispo de Viseu para Castela, acompanhando a
Rainha, jâ no ano de 1447.

_ Por estes tempos, ingressou na Congregação do Vilar o padre
Vasco Rodrigues (1).

- Natural de Braga, seguira ele para Salamanca onde na respectiva
Univetsidade fez os primeiros estudos e se laureou em Cânones.

_ <E prosseguindo as escolas veio a conseguir a honra de Mestre
público naquele grande teatro dâs letras, obrigaçeo que encheu
com tanta eminência que chegou a ser preclaro o seu nome em toda
a F.spanha. Muitas vezes o consultaram grandes Príncipes e
Senhores 

^ceÍca 
dos negócios que lhe ocorriam de maior imporiância

e até os Sumos Pontífices se setviram do seu talento em benefício
público>.

,Âssim, o Papa Gregódo XI o encarÍegou, juntamente com o
arcebispo de Toledo D. João Tenório e o bispo de Tui D. João
de Castro, de apreciarem as queixas que então hãvia contra a Oidem

e) P.e Francisco de Santa Maúa, Q Ceo Aberlo na Terra,pág. 656 e segs.

6
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dos Eremitas da Pobre Vida e de que, se verificass em a mâ fama que
cottia deles, a extinguissem. <Foi esta função honradíssim^ p^ra
Vasco Rodrigues e em grande prova da celebridade e estimação
em que era tido o seu ÍÌome pois o Sumo Pontífice o nomeava paÍa
tão grande negócio e o igualava com dois prelados tão grandes e
tão ilustres. Resultou da visita, extinguiÍem, os ditos juizes apos-
tólicos todos os Eremitas que havia em Castela, Navarra e Aragão,
e deixaram sòmente os deste Reino, poí sua exemplar vida, com
grande glóúa dele e dos Eremitas da Setra de Çssa, cuja Congre-
gação deve muito a Vasco Rodrigues>. A sentença foi dada em 16 de
Fevereiro de r378.

Pouco depois da morte do Rei D. Fernando de Portugal come-

çar m as guerras entre o nosso país e Castela.
Âpesar de ser catedrático e benquisto na Universidade de

Salamanca, resolveu Vasco Rodrigues voltar para Portugal, tendo-o
o arcebispo de Braga, D. Lourenço da Lourinhã, nomeado seu
provisor e vigário-geral. Governou então a diocese durante largo
tempo (pois o arcebispo estava auserìte, acompanhando o Rei
D. João I), sendo vulgarmente chamado o Arcebispo Pequeno. Foi
eleito chantre da Sé de Bnga e, <<sobre a estimação universal em que
era tido no Reino, crescia a que lograva fora dele e, particularmente,
ta cabeça do mundo, onde a sua sabedoria era. venetada por fama>>.

Por morte do arcebispo D. Lourenço, sucedeuJhe D. Martim
Âfonso Pires, o qual entregou o governo da diocese nas mãos de
Vasco Rodrigues, <<estimando-o como pessoa das mais autotizadas,
não só da diocese mas do teino>>.

Â D. Martim Afonso sucedeu, em 1416, D. Fetnando da Guerra,
<<e este foi o tempo em que Vasco Rodrigues, mais que nunca,
goYernou aquela diocese>>.

Âssim, teve ocasião de conhecer o Mestre João e os padres
Martim Lourenço e Afonso Nogueira e, sobretudo pelas pregações
de Martim Lourenço, <propôs consigo deixar o mundo e abraçar
de todo o coração aCruz de Cristo>, recebendo o hábito dos Cónegos
de S. Salvador de Y7lar, cerca de 1446, tendo então quase setenta
anos de idade.. 

Voltemos ao bispo D. João Vicente, em Castela. Pelos seus

conselhos, a Rainha D. Isabel fezver ao seu matido, o Rei D. João II,
quanto era desprimoÍoso o deixar-se dominar completamente pelo
condestável D. Álvaro de Luna.' <<Convencido El-Rei da evidência e persuadido da força destas

razóes, abriu os olhos até então ou cegos ou divertidos e conheceu
nos desacertos do governo os danos do bem público sendo causa
de todos a sua desatenção e desacordo e a malícia e a insolência
do. Privado>>. Âssim o valido <foi preso e despojado de riquezas

!|.



e dignidades e finalmente degolado em cadafalso púbÌico>, no dia z de
Junho de 1453.

<<Não deixaremos de referir o maravilhoso caso sucedido por
este tempo à ilustrissima e virtuosa portuguesa D. Bea::'iz da silva
p9tgo. nos obrigam algumas razóes: a primein poÍque esta senhora
foi iuntâmente com o rìosso Fundadoi para caãtelí em companhia
e serviço da Rainha D. Isabel e afrrma o padre pauÌo que o ,r.rto
Rispo a confessava e era seu mestre espiritual; , t.goãd" porque
ele foi o que mitigou a ira da Rainha què ainda determinava puriut
a maloÍes excessos no castigo de D. Beatriz; a terceira, porque neste
caso foi vista a Mãe de Deus vestida de azul e brancó e ã notícia
deste aparecimento da Senhom vestida de tais cores foi sem dúvida
de_grande consolação e alegria pan o santo prelado; e a quartà
e última poÍque na instituição da Ordem da Conceição de que foi
fundadora a mesma D. Beatriz teve grande parte o padre isidoro
Tristão, Cónego nosso.

O caso passou desta maneira.
Entre as damas que âcompanharam a Rainha D. fsabel nesta

iornada foi uma D. Beatriz da Silva, filha de Rui Gomes da Silva,
alcar.rle-mor de Campo Maior e irmã de D. Diogo da Silva, primeiro
conde.de Portalegre e de D. João de Menesei que depois fundou
a rcligião dos Amadeus em ltália. Era esta senhola a mais formosa
dama que então conhecia e celebrava a Espanha e aìnda era mais
honesta que formosa.

Em Castela (<começou logo D. Beatriz a ser o alvo de grandes
empenhos> e <(eÍam muitos os pretendentes>. <<Mas a eÃuhção
tumultuária dos competidores levou-os algumas vezes a virem às
mãos iunto a palâcio com ruido escandaloso>>. <Não tinha D. Beatriz
nestes desconcertos outÍa culpa mais que a sua beleza e muitas vezes
se indignava contra si própria desejando ser feia, para não ser pÍeten-
dida. Não lhe valeu porém o seu recolhimento e inocência preva-
lecendo a suspeita de que ela, não só era, mas dava causâ aos alvòrotos
sucedidos, os quais sendo notórios à Rainha, com austeridade portu-
guesa, a mandou prender em um aposento do paÌacio, solitário
e. escuro. Mas daquelas tïevas the nasceu a luz mais luminosa e
daquela solidão a mais soberana companhia.' Era D. Beatriz muito devota da Virgem Santíssima a quem
ÍecorÍeu como à consoladora dos afligidos, sempr. misericordìosa,
sempÍe propícia, sempre benéfrca. Chonva com inocentes lágrimas
tlão a sua culpa mas a sua desgraça e mais sentia incomparàvelmente
a perda da opinião que a da liberdade. Antes qoerenão de perder
esta e restavrat aquela resolveu recolher-se em um convento e fez
desde logo a Deus voro de perpétua virgindade. No mesmo ponro
apaÍeceu o aposento coroado de luzes e banhado de suavidades
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equivocando-se em deliciosa confusão as fragrãnciâs € as harmonias:

nãi logo vista a Mãe da Puteza, vestida em túnica branca e manto

azuil {companhada de um luzidíssimo esquadtão de 
-Anios 

e de

Virgens e com fosto alegfe e com voz zuave, declarou: pue era seruida

qnrT trn tenpo lhe instituisse tlma nlaa Orãern de religião en obsêquio da

iua Conceiçao inaculada e queria qae uestìssem das mesmas cores e forma
de que a uia uestida>>.

<<Passados ttês dias (que tanto durou a cóIen da Rainha, nos

quais por ordem sua ninguém lhe falou ou a viu) "a mandou (persua-

áiau aã venerável Bispo seu confessor) vir à sua presença e mostrândo

esquecef-se da culpa, com lhe náo falar nela, formou do seu silêncio

,rrri" ,rorr^ repreeãsão. D. Beatriz, que iâ se havia dedicado aos

obséquios de outra Maiestade mais alta, the pediu licença para se

recolher logo em um coflverÌto>>. <<Trinta afÌos esteYe no convento
das religioús de S. Francisco de Toledo, onde se recolheu, vivendo
em refgiosíssima observância, até que a Providência Divina lhe

declarori seÍ tempo de que instituisse ^ 
nova Ordem e vestisse o

novo hábito, 
"o 

qo. deu princípio no aflo de t484 mudando-se com

doze religiosas pam os palácios de Galiana onde se começou a nova

Ordem da Conceição>.
Voltando à vida do bispo D. João Vicente, ele continuou em

castela e, em r4rt, <<escÍeveu a viseu ordenando que no claustÍo da

Catedral Se fizesse uma capela e nesta uma sepultuta pata Seu coÍPo

declarando o lugar e traçà>>. <<Fez-se logo uma e outÍa como o santo

Bispo mandavo>.
No ano de 1456 moÍÍeu a Rainha D. Isabel <<e oo mesmo partiu

o santo Bispo de Castela para Portugab>.

Voltou para Viseu a PastoÍear o seu rebanho até 
^o ^no 

de 463
em cuio mes de Âgosto faleceu tendo então 83 anos de idade'

Como acima se disse o título primitivo da Congregação era o

de <<congregação dos Cónegos Seculares de s. Salvador de vilar
de Fradeã>.-,,bepois pela devoção que a Rainha D. Isabel, mulher

de D. Afonso V, it t1g.r. protectora oossa' teve ao Evangelista,

oÍdenou o Pontífice Pio II à instância del-Rei D' Àfonso V (que

pediu esta gràça por contemplação 
_e 

respeito da Rainha sua mulher)

qo" ,. chamasJe ãe S. João Evangelista, e este é o seu próprìo Íìome:

ôongregaçao dos Cónegos Seculares de S. João Evangelista. Por

abuó é õhamada de S. Elói, costume vulgar deste Reino, dar-se

às religiões o título derivado de algrlm principal mosteiro, como os

padres- da Gnça, os Padres de s. Roque, etc. Assim aos nossos

Cónegos lhe ciramam de S. Elói, pelo convento dedicado a este

Santo- que temos ern Lisboa. Também alguns n-os chamaram os

cónegos^Aryiis, derivando a exttayagància deste apelido da singulari-

dade da cor do hábito>>.
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que o autoÍ do pfeseflte trabalho vem escÍevendo provém
do livro <<O Ceo Aberto naTelra>>, publicado em Lisboa em t697,

9 n9 qual o cronista genl da Congregação de S. João Evangetóta,
Padre Francisco de Santa Maria faz a história da sua Congregação.

^ Em D. Joaquim de Âzevedo (1) encontrou o autoÍ q"è a
<Congregação de Cónegos Seculares alguns chamam Regulares,
PoÍque vivem como religiosíssimos muito observantes, ainda que
sem votos>).

Acrescente-se que a designação popular dos cónegos de S. Elói
era a de <dóios>>.

Houve vários conventos de cónegos lóios em Portugal, um
dos quais foi o de Ârraiolos que ainda existe em relativo bom estado
de conservação, tendo as paredes da sua igreja revestidas interior-
mente de belos azulejos nos quais se vêem, além de outras figuras
relacionadas com a história ãa Congregação, as dos fundaãores
D. João Vicente e D. Afonso Nogueira.

ORGÂNIZAçÃO ECLESIÁSTICA DO REINO
NO FIM DÂ IDADE MÉDIA

Do Dr. Miguel de Oliveira (2) tka o autoÍ os âpontamentos
seguintes.

No fim da pdmeira dinastia, havia em Portugal nove dioceses:
Btaga, Porto, Coimbra e Viseu, tendo por metrópole Braga; Lisboa,
Êvora, Lamego e Guarda, sufragânìas de C:omposteìa; Sitves,
sufragânea de Sevilha.

Â pdmeira alrtenção importante ocorreu no tempo de D. João I;

exacerbada pela guerra da independência e favorecida neste particular
pela circunstància de Portugal seguir o pontífice Íomano è Castela
c de Avinhão. Por uma bula de 1393 o papr- Bonifácio IX elevou a
Sé de Lisboa à dignidade de mettópole, assinando-lhe por súra-
gâneos os bispados de Évora, Lamego, Guarda e Silves.

Para a independência do nosso quadro eclesiástico só faltava
resolver o caso das terras fronteiriças governadas por bispos espa-
nhóis. Também aqui nos favoreceu a dissidência resultante do
Cisma. Enquanto este durou, a administração eclesiástica dessas
terras separou-se de facto dos bispos a que pertencia. A separação
de direito fez-se depois por autoridade apostólica: o teritãrio de

, - e) D._Joaquim de Àzevedo, Ífiútiria Eclesìtí:tira da Cidade e Bispado
de Lamego. Porto, r877.

. (') P. Miguel de Oliveira, Hiúória Eclesiáttìca de PorhqaÌ, 3.4 edição,
págs. zoy e segs.
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Riba-Coa, peÍtencente a Cidade Rodrigo, foi incorpotado-na diocese

de Lamegõ por Bonifácio IX em r4o3; o de entre Minho e Lima
e o de além Guadiana, suieitos respectivamente a Tui e Badaioz,
foram incorporados no bispado de Ceuta por Eugénio IV,, em r44o.

Consegüiram a bula deste último Papa os gmbaixSdores Frei

João, provìncial de Ordem do Carmo e D. Rui da Cunha, prior da

Colegiada de Guimarães f)'

!

I

i

ALGUNS ARCEBISPOS DE LISBOA

D. PEDRO DE NORONHA' (r424-t452)

F,ra o mais velho dos irmãos Noronhas naturais do reino das

Âstúrias.
Vindo a este teino, e tendo z3 anos de idade, no de r4l9 the

concedeu Martinho V a administraçãodo bispado de Évora, em r r de

laneiro, a instâncias del-Rei D. João I, e pela morte do arcebispo

b. Diogo Álvares de Brito o elevou o mesmo pontífice a metroPo-

litano de Lisboa no aÍÌo de r4z4O.
No ano de r4z8 passou a Atagão por embaixador clel-Rei

D. João I sobre o casamento do infante D. Duarte com â infanta

D. Leonor, cuja negociação completou, com beneplácito de,todos,

conduzindo a Infanta a Êvota onde nesse mesmo ano se rcalizatam
as bodas.

Pela morte del-Rei D. Duarte, que deixou poÍ goveÍnadora do
reino a ninhaD. Leonor sua mulher, a cuia determinação se oPusefam

os Três Estados do Reino, quis o arcebispo D. Pedro sustentâÍ o

paftido da ninha viúva com grande tenacidade, fazendo-se forte
ìro t.o palâcio, que eÍa iunto dos paços do Castelo, e' poÍque os

vereadoies da cidàde suspeitaram que o arcebispo se queria apoãerar

do castelo pela porta que chamavam do Moniz, a càmara lhe mandou

derrubar ..ttoJ cubelos, de que o arcebispo tomou gtande senti-

mento e se saiu de Lisboa para Alhandta.
Foram-se aumentando as turbulências, de maneira qroe a càmata

da cidade formou capítulos contta. o atcebispo cheios de ludibrios e

os remeteu ao Papa Parâ que o privasse da dignidade. Vendo-se

o Arcebispo injuiiado e perseguido, se ausentou parâ- Castela e

logo o Iniante D. Pedro lhe mandou sequestrar as Íefldas. Nesta

e)
e)

p^9. 74

Rui de Pint, Crónìca d'El-Rei D. Af,tnso V. vol. I,-pit9. t4z.
João Baptistã de Castro, Mapa de Portttgal Aníigo e Moderno,3.u ed',

do tomo III.
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ausência ficou o Cabido governando como em sé vacante; porém
trabalhando os apaixonados do arcebispo, paÍa , que ele tolnasse
ao reino, intervindo também nisso a Santidade de Eugénio IV,
lhe foi concedida licença do Infante D. Pedro, então regenie, no ano
de 1442, vindo o Arcebispo outre. yez para Lisboa O.

Do Padre Francisco da Fonseca (2) transcreve o autoÍ o seguinte.
<<Morto El-Rei D. Duarte aos 9 de Setembro de 458 e deixando

disposto que a rainha D. Leonor fosse Governadora do Reino, não
quiseram convir nisto os povos e elegeram por Regente o Infante
D. Pedro contra a parcìalidade de muitos fidalgos que seguiam o
partido da Rainha. Era o principal o arcebispo D. Peãro e por isso
se amotinou contï^ ele a cidade de Lisboa. O sagrado da Sé e a
autoridade do Infante lhe salvaram a vida e esta mesma o restituiu
à sua Catedral depois de alguns anos de voluntário desteÍÍo. .Podia
aprender do Infante o Arcebispo esta real clemência mas, podendo
mais que o sangue o âpetite da vingança, se coligou em -^449 com
os€d-algos mal contentes e não só induziu a D. Âfonso V a despojas
o Infante do governo, que tantas vezes lhe tinha oferecido, mat
a permitir que perdesse a vida na deplorávelbatalha de Alfarrobeira>.

D. Pedro de Noronha faleceu em Lisboa a rz de Agosto de r452.

D. LU1S COUTINHO (r452-t453)

Teve primeiramenre o bispado de Viseu e em 1444 'passou
ao de Coimbra.

Acompanhou o Infante D. Pedro, duque de Coimbra, f,o
recoÍÌtro de Âlfartobeira, e o <<absolveu em lhe z alma saindo da
carne>> (3).

Acompanhou 
^té 

à Alemanha a ímpetatúz'D. Leonor, filha
do rei D. Duarte, que se desposou èom o imperador Frederico III.

D. JÂIME ('qs3-'+ss)

Era Íllho do Infante D. Pedro e neto do rei D. João I.
Na idade de quinze anos âcompanhou seu pai no recontÍo de

ot"fflrïï 
Fhndres a buscar o abrigo de sua tiaarnfantaD. Isabel,

duquesa de Borgonha. Esta senhora o mandou a Roma, sendo então
Pontífice Nicolau V, <que afeiçoado das reais perfeições que concor-
riam neste príncipe, o fez administrador perpétuo da igreja lisbo-

e) João Baptista de Castro, Mapa de Portugal, tomo III, pits,. j4.
(:) P. Franiisco da Fonsecâ, Érora Glorios"a,'pâg. 286.
e) Rui de Pina, Crónica d'El-Rei, D Afonm-V;vol. II, pág. ror.
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ÍÌense em 3o de Abrit de 145 3, a qual se achava Yaga por morte

de D. Lús Coutinhoo (t).
<<Não constituiu logo o Pontífice a D' Jaime arcebispo por não

ter ainda competente iãade, pois contava só vinte anos. Todavia

desta sorte começou a goveÍnar. por seus vigários gerais-: -tal 
foi

Luís Ânes que em seu nome assistiu ÍÌas coÍtes que se celebraram

ã-I,irbou por el-Rei D. Afonso V' pelos anos de -.4ri e r4t6>>'

<Subindo ao sumo pontificado Calisto III, antepondo os mere-

cimentos aos anos do iosso arcebispo, logo na primeira criaçáo

á" .rJ"rit que fez em 18 de Setembro de 1456, lhe deu o capelo

com título dã Santa Maúa in Porticu promovendo-o depois ao de

Santo Eustáquio>.
<<Feito Cãrdeal conseguiu do Papa a Bula da Cruzada Pafâ este

reino, mandando-a to 
"ttõ 

de 457 a el-Rei D' Afonso V seu pdmo

p.to tirp" de Silves D. Álvaro Âfonso, que se encoÍttfâva em Roma,

ã o.r.*ï Pontífic. fez seu legado e o cardeal seu governador ou

coàissário-geral no arcebispado de Lisbou'
<<Sucedãndo no ano t.gìittt. de r45 8 a morte do papl Calisto III

e seguindo-se logo na cadefua pontìflcia Pio II, quis este levar avante

n 
"Ãpr"ru 

do sõ antecessoÍ ém fazet guerra aos turcos' Para este

efeito^ publicou um Concílio em Mântua ' para 
-onde 

partindo de

R; ïo princípio do ano de 1459 com o colégio dos cardeais'

o ,torro udã..enão em Florença de um mal que só tinha o remédio

". 
p"tig. da castidade, quis anles D' Jaime perder avida na flor dos

"rroi 
qü. manchar o câádido arminho da sua Pl:,teza>>'*- --Expirou 

finalmente a zr de Abril de t459 com grande saudade

de todos.

Jaz o seu corpo em Florença no coÍrvento de S' Miniato de

relisiosos beneditiÀos. O mausoléu, magniÊca obra de arte' é a

otìã.it, sepultura dinâmica e cenográfica, o que faz dela um veÍda-

ãeiro <<quadro vivo> (2).

A Ëapeta sepulcrai do cardeal D' Jaime de -Portugal 
contém

a sepultuia do Ëardeal; wm altat com um painel .dos tfês-.santos

prà,à.,ot.. de D. Jaime: S. Tiago, Santo Eustáquio e S' Vicente;

iario, frescos e uma Anunciação' Â cúpula é em cerâmica com

cinco medalhões representandó as Vittudes cardeais e o Espírito

Santo,
Na constfução da capela sepulcral foram utilizados os dinheiros

do Cardeal, .o* aiudal da duquesa de Borgonha, de sua mãe'

D. Isabel de Aragãa e de sua irmã D' Filipa'

e) João Baptista de Castro, Mapa de Portugal Antigo e Moderno' 3'* ed"
tomo III, p^9. 76.

í2\ Cfuz Pontes. -4 Cabela do Cardeal Porlugaês em Flurençt à I.u< de Nottos

Ekneìíot in <Diário'de Nótícias>, de 5-rz-t963'
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D. ÂFONSO NOGUEIR,{ 1r459-r46a)

Era filho de Afonso Anes Nogueira, alcaide-moÍ do castelo
de Lisboa e um dos mais assinalados cavaleiros do seu tempo, o qual
seguiu o rei D. João I com toda a fidelidade e andou sempÍe à sua
ilharga como conselheiro, e na batalha de Àlfubàtrota ptocedeu
com valor digno da suâ pessoâ e nobreza (1).

Diz o Padre Francisco de Santa Maria (t) qo. Âfonso Nogueira
nasceu em Lisboa cerca do ano de t1,99i m^s também afirma que
ele em Setembro de t464, quando moÍreu, tinha quase 8o anos (3).

Assim somos levados â pensar que o seu nascimeÍÌto se deu cerca
de 1389 e não cerca de 1399.

Era muito instruido na lingwa latina e estudou retóric e filo-
sofia na universidade de Lisboa tendo dado tais provas de saber e
inteligência que seus pais o mandaram estudar p^ra à universidade
de Bolonha, onde ao fim de nove ânos se doutorou em um e outro
Direito, isto é, em direito canónico e em direito civil.

Em Lisboa adquiriu grande estimação na coÍte fazendo-se
conhecido e venerado de todos e em especial do <<mestre João>,
médico do rei D. João I e físico-mor do ieino

Com o mestre João e o padre Martim Lourenço, fundou uma
congregação que obteve o mosteiro de S. Salvador de Vilar de
Frades para sva càsa.

Voltou então a ltâIia e de Yeneza trouxe p^n a norra congÍe-
gaçáo a capa azul da congregação de S. Jorge em Alga, p^f^ o hábito,
e as suas Constituições.

Em Novembro de r4J9 os três estados do reino reunidos no
paço da alcâçova em Lisboa acotda:r^m que o infante D. Pedro
fosse logo declarado Regedor do reino, in sólido, sem outra ajuda
ou companhia até El-Rei seÍ em idade de por si o poder reger.
O autor da proposta foi o infante D. João e o orador o Doutor Diogo
Afonso, o <<Manga-Âncha>>.

Este acordo foi enviado à Rainha, que estâva em Âlenquer,
pelo governador da casa do infante D. Pedro, Álvaro Gonçalves
de Âtaíde; a Rainha reagiu desfavoràvelmente, pelo que lhe foram
enviados com o mesmo assunto o Doutor Afonso Nogueira e o
mestre Frei Gil Lobo, confessor do rei D. Âfonso V, <<pessoas de
muitas letÍas e autoridade>>. <<Os quais para trazetem a Rainha ao
que pretendiam lhe deram muitas razóes cheias de bons e sântos

e) Padre Francisco de Santa Maria, O Ceo Abertc na Terra,p|gs.638 e segs.
(') Ibidem, pitg. 64o.
e) Ibidem, pâg.$t.
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conselhos e avisos e a não puderam mover de seu propósito; e com
€sta Íesposta se tornaram> (1).

Havia em Lisboa, o hospital de Santo Elói fundado em fins
do século xrrr por D. Domingos Jardo, o qual estâva em grande
decadência.

O regente do reino, Infante D. Pçdro, <<desejando reparat
taÍìto quanto fosse possível os danos que via no hospital de Santo
Elói, e juntamente dar casa em Lisboa àqueles virtuosos e exemplares
padres (os cónegos de S. Salvador de Vilar de Frades), fez súplica
sobre esta matéria ao sumo pontífice Eugénio IV que então governava
zlgreja>>. Este Papa mandou por umBreve que o hospital de Santo
Elói fosse eÍÌtregue aos Cónegos. Mas o provedor do hospital
<<quis replicar e contradizer a nova erecção do hospital em coÍÌvento)).
<<Acudiu o infante D. Pedro, interpondo o poder, a intercessão,
a autoridade, a pessoa, com tanto empenho que bem podemos
afrrmar que a ele deve a Congregação esta Casa> (2).

Assim, por ordem do Papa, o padre Afonso Nogueira tomou
posse do hospital de Santo Elói, em nome da Congregação, a z4 de
Abril de t442, a qual deveu esta Casa ao patrocínio do infante
D. Pedro, como acima se disse.

O Padre Afonso Nogueira ficou a residir no convento de
Santo Elói, <e logo começou a luzir em toda a Corte a sua grande
virtude. Havia naquele tempo em Lisboa gtande falta de ministros
evangélicos a qual o nosso Padre começou a suprir mostrando que
valia por muitos. Do púlpito e do confessionário, como de duas
torres fortíssimas, fazia crua grierrz- ao comum inimigo, logrando
em cada batalha uma vitória. Muitas almas livrou do cativeito
do pecado, e sendo esta a sua pdmeira aplicação, a segunda era
acudir às necessidades do corpo, que a tudo abnnge uma caridade
fervorosa. Frequentava os hospitais, consolando os enfermos,
assistindo aos moribundos e talvez ajudando a enterrâr os mortos,
visitando também os cárceres públicos solicitando, quando podia,
o alívio dos necessitados>>.

Em t45z o papa Nicolau V proveu a D. Âfonso Nogueira
no bispado de Coimbra, tendo este feito gtandes obras na Catedral.

Em Setembro de r4y9 o p^p^ Pio II transferiu-o para o 
^ïce-bispado de Lisboa, por morte do catdeal D. Jaime, segundo propostâ

do rei D. Afonso V.
Alguns anos depois èste mesmo Rei otdenou que o Arcebispo

fosse a Castela como seu embaixador extraotdinário <<e posto que
a idade o eximia de jornada tão larga e função tão trabalhosa, era

Gaspat Dias de Landim, O Infante D, Pedro, Livro primeiro, pitg. t34.
Padre Francisco de Santa Maria, O Ceo Aberío na Terra, pltgs.42 3 e segs .

e)
e)
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tal a rclevàncra do negócio que não se podia nem devia frar a talento
inferior. Desejava el-Rei ajustaf o casâmento entfe ele e a inÍanta
D. Isabel, que ao depois foi rasnha de Castela, e chamatiam aCatóltca>>.

<<Também se serviu dele o Sumo Pontífice Pio ff, que então
gotrernava a lgreja, nomeando-o seu legado a latere neste Reino,
honra poucas vezes concedida a prelados naturais dele e como tal
mais digna de estimação>>.

<<Contava o Arcebispo quase oitenta anos, e em idade tão
provecta lograva uma saúde tão peÍfeita que píomeria ainda larga
duração>.

Prevendo a motte, fez o seu testamento ainda com saúde, mas
logo caiu de cama, morrendo a t6 de Setembro de 467.

Âs suas últimas palavns foram: Lembrai-uos, f.lhos, que tudo
pára ni$0.

D. JORGE DÀ COSTÂ p464-r5oo)

Mais conhecido pela designação de Cardeal de Âlpedrinha, foi
um dos prelados mais notáveis da Igreja católica nos fi.ns do séc. xv
e princípios do xvr (1).

Nasceu em 14o6 na vlla de Alpedrinha.
No Hospital de Santo Elói, em Lisboa, estudou latim, filosofia

e teologia; e, depois de se ordenar de presbítero, foi escolhido pelo
regente do reino, o infante D. Pedro, para confessor e professor da
infanta D. Catarina, itmã do rei D. Âfonso V, a qual a esse tempo
tinha nove anos de idade.

Na corte de D. Afonso V alcançou grande influência pelo
prestígio que lhe resultava da sua extraordinária perspicácia e seguro
critério, de forma que D. Afonso V nomeou-o seu confessor e tinha-o
como predilecto conselheiro. Em :-463 nomeou-o Bispo de Êvora
e transferiu-o Íìo ano seguinte parao arcebispado de Lisboa, em z6 de
Novembro, por morte de D. Afonso Nogueira (2).

Em princípios de 1467, D. Jorge da Costa dedicava-se à orga-
rizaçã,o da recolha de fundos em todo o arcebispado paru pÍosse-
guirem as obras da capela de S. Vicente, na Sé de Lisboa, as quais
nessa época estâvam em plena actividade (s). Falta saber se nas obras
da capela de S. Vicente o Ârcebispo incluia algum retábulo. Â prova
respectiva existe. Era de presumir que entre os fiéis solicitados a
desembolsar-se para as obras, que o Arcebispo levava tanto a peito,
o Rei, parâ quem D. Jorge da Costa era juntamente coluna da lgrela

. C) Fottunato de Àlmeida, Histórìa da lgreja em Portagal, tomo II,
págs.;o5 e 578.

. O João Baptista de Castro, Mapa de Portuga! AnÍigo e Moderno,3." ed.,
pâ9. 78.

e) Jaime Cortesão, Os Descobrinentos Porlngaercs, vol. I, págs. z+17 c segs.
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e do Estado, não fosse o menos solícito e generoso a contribuir
e a ganhar as prometidas indulgências.

Ota uma carta de quitação passada a Âfonso Eanes, chantre
da Sé de Lisboa, a 19 de Junho de 1469, informa-nos de que
D. Âfonso V tinha dado y 65o reais ao <<cabido da dita Sé de esmola
p^r^ o retábulo que se ota faz na dita Sé ão ntártel S. Vicente>>.

O Papa Xisto IV, a instâncias de D. Âfonso V criou D. Jorge
da Costa, em t476, catdeal do título dos Santos Mártires Marcelo
e Pedro.

O príncipe D. João não levava a bem a influência que no
ânimo de seu pai D. Afonso Y gozava D. Jorge da Costa; e essa

má vontade toÍnou-se em taÍìto azedume que o prelado se Íetirou
para Roma.

Na cútia alcançou D. Jotge da Costa â mesma fottuna que
Iograra na corte de D. Afonso V, sendo muito bem recebido por
Xisto IV e igualmente estimado e considerado por Inocência VIII,
Alexandre VI, Pio III e Júlio II. De alguns destes pontífices teve
privança e grande valimento, de modo que se torÍÌou verdadeiro
árbitro de muitos negócios, especialmente dos que respeit^vam 

^.Portugal.
Entre os negócios cuja solução se atribui à sua interferënçia

contam-se a dispensa pata se poderem casâr os cavaleiros das ordens
militares, sem embargo do voto solene de castidade, que se lhe
comutou em castidade coniugal, e a demarcação dos descobrimentos
e conquistas entÍe Portugal e Castela.

Em r5oo renunciou o arcebispado de Lisboa em seu i:-mão
D. Martinho da Costa.

Faleceu em Roma a 19 de Setembro de r;o8 com ro2 arìos
de idade, sendo sepultado numa urna, sobre a qual repousa o seu
vulto, na capela de Santa Catarina na igteja de Santa Maria del
Populo, que ele tinha mandado edificar nos fins do século xv.

A INSTITUIçÃO DA ORDEM DÂ CAVALÂRIA

Os cavaleiros não constituiam uma classe com funções e deveres
distintos na sociedade; a cavalatia foi uma dignidade que impunha
carâcter, conferida nas condições preceituadas nos códigos, após
um longo noviciado, ou como prémio de algum feito notável.
O espírito de confraternidade dominante na Idade Média, enlaçava-

naturalmente estes dignitários, campeões de um ideal comum, e a.

associação não possuia governo nem espécie alguma de hierarquia,
não tinha sede nem áÍea determinada para a sua acçáo. Cada um
dos iniciados procurava em todo o temPo, em toda a pafte e n^
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possível independência de todos os poderes estabelecidos, cumprir
o juramento 

- sua lei suprema - prestado no acto solene de ser
armado cavaleiro (1).

Â principal obrigação da Cavalatia era defender a Fé Cristã (2).

Do ritual a observaí no âcto de se armar um cavaleiro, cons-
tavâm várias cerimónias entre as quais, numa igreja, o padrinho
ou consagrâdor lhe punha as espoÍâs douradas e o 

^tmava, 
excepto

na cabeça, que continuava nua (3). A espada, no punho da qual
estavam dependuradas as espoÍas de ouro, era prèviamente trazida
poÍ um pagem que a seguÍava pela ponta (a).

O ritual acima indicado era extremâmeÍÌte simbólico e também
se dava signi6cação emblemática aos vários artigos de vestuário
usados pelo neófito: a camisa branca lembrava-lhe que devia conseívaÍ
puro o corpo, as botas tinham cor escura pata dizerem com a tetta
de que eram feitas e à qual deviam voltar, etc. (5).

Os cavaleiros, e só eles, usavam um manto branco muito
comprido que se arrasta.va pelo chão, o qual constituiâ o mais nobre
otnamento que podiam ter quando não estavain armados. O manto
foi feito desta maneita pata mostraÍ que os cavaleiros deviam estar
cobettos de humildade pan obedecerem aos seus superiores (6).
Este manto chamava-se <briab.

Na ptocissão do dia de Páscoa que se fazia em Lisboa e era
acompanhada pelos cortesãos, no tempo do Rei D. Sebastião, <<o Rei
levava uma das varas do pálio, e ele ia sempre vestido com o seu
hábito branco de cavaleiro> (?).

A ORDEM DA JARRETEIRA

Foi fundada pelo Rei da Inglaterrà em rjr4.
Denominava-se assim por o seu emblema ser uma liga (iare-

teira), de cor azrl e com uma fivela de ouro, a qual se usava Íu
perna esquerda do cavaleiro.

As suas cofes efam o azal e o ouro.
O hábito era feito de veludo azul e de cetim branco.

e) D. Thomaz de Vilhena, Ifiilória da Instituição da Sánta Ordem da
Caaalaria e das Ordens Militaru em Portagal, pág. 8.

(') F,dgar Prestage, A Caaalarìa l[edieual, pág. r58.
e) Ibidem, pág. 16r.
(') Ibidem, pág. s6.
e) D. Thomaz de Vilhena, Ifiiltírìa da Instituição da Sanía Ordem da

Cavalaria e dat Ordent Militareis em Portugal, pág. 98, nota r.
e) Ibidem, pâc. 9e.
O João Bautista de Castro, Mapa de Portagal, tomo III, pâg. gg.



Do espóIio do Infante D. Henrique, que era cavaleiro da jarce-
teira, constà-vam as vestes respectivas (1), entte as quais:

cota de todaboça;
gibonete de cor aproximada à

saio de escaiata.

Foram cavaleiros da janeteita: o Rei D. Duarte; o Infante
D. Pedro; o Rei D. Afonso V; e o conde de Avranches D. Álvaro
de Almada.

ÂS ORDENS MILITARES

Em roTr os Turcos Seldjúcidas derrotatam o impemdot bizan-
tino na Arménia e ocupâram a Asia Menor, ameaçando a propria
Constantinopl" ('). Jerusalém foi tomada em ro76.

Assim, no concílio de Clermont, em ro9t, pregou-se a cruzada
contr os infiéis e saiu a doutrina de que toda a pessoa de nasci-
mento, ao atingk os 12 anos de idade, devia jurar solenemente
perâÍÌte um bispo que <<havia de defender até ao fim os oprimidos,
as viúvas e os órfãos>>. Nascera a cavalaria cristã, independente da
simples cavalaria feudal.

Pode dizer-se, pois, que desde o concílio de Clermont e o
início das Ctuzadas, a Igreja empreendeu iâ a convetsão da cava-
laria feudal e a sua canalização P^ïa o serviço da religião.

É possível que o esforço mais notável, empreendido durante o
período em referência, para hatmonizat a teoria com a pútica da
cavalaria cristã, fosse a instituição das grandes Ordens de cavaleitos
cruzados - os Hospitalârios, os Templários e os Cavaleiros Teutó-
nicos - aos quais se adaptatam os princípios do monaquismo com
vista à profissão das armas.

Os membros das ordens militares viviam em comurridade
conventual e professavâm os votos de defender a fé católica, de
castidade, pobrcza e obediência. Eram portanto monges-soldados.

Quando morriam, tal como os clérígos e os membros das ordens
religiosas, eram enteÍÍados com o seu hábito.

Desde os alvores da nossa nacionalidade que as ordens mili-
tares desempenharam principal papel na crwzada pàta a libertar
do poder dos infiéis, guetreando-os contìnuamente (3).

O A. J. Dias Dinis, Efiados Enriquinos, pâg. 289.

e) Sir Israel Gollancz, in A Caaalaria Med.ieual, de Edgat Prestage,
pá9. 18 e seg.

e) Eãgar Prestage, A Caaalarìa Meldieval, pâg. ú3.
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Compreendiam, então, as ordens dos Templários e dos Hospi-
talários e duas ordens espanholas - os cavaleiros de Calatrava e os
de Santiago da Espada.

Embora a maior parte dos membros das ordens militares fossem

Portugueses surgiram dificuldades por estaÍem sujeitas a superiores
estrangeiÍos, pelo que reis sucessivos pÍocuÍaram obter a sua isenção
da jurisdição estranha.

O Rei D. Dinis manifestou ao Papa João XXII que a Ordem
de Santiago da Espada possuia castelos nas fronteiras, pelos quais
os Castelhanos podiam invadir Portugal, a não ser que eles esti-
vessem na posse dos seus súbditos.

Nas grandes Ordens de Cruzados eÍrcontravam-se ligados os
dois elementos primordiais da Cavalaria: a gveÍï^ e a teliglão.
Encontram-se também ligadas nas Ordens monásticas de Cavalatia
que se estabeleceram em Espanha e Portugal com o fim de comba*
teÍem os mouros e de reaver do Crescente para a Cruz a Península.
Tais foram as ordens de Santiago da Espada, de Calattava, de Avis
e de Cristo (1).

Dizia o Rei D. João I que as quatro colunas do esplendor e
florescência do seu reino eram os mestres das três Ordens de Âvis,
de Cristo e de Santiago e o prior do Crato, da Ordem do Hospital (z).

Por isso pÍocuÍou, com auto:'ização pontificia, que o governo
e administração das ordens militares portuguesas passâssem aos
seus filhos, seguindo também eisa orientação o Rei D. Duarte (3).

Assim, D. João I entregou a Ordem de Santiago ao Infante
D. João, em r4r8, e a Ordem de Cristo ao Infante D. Henrique,
em Í4zo; e o Rei D. Duarte a Ordem de Avis ao seu irmão o Infante
D. Fernando, em Í4t4.

A ORDEM DOS HOSPITALÁRIOS
DE S. JOÃO DE, JERUSÂLÉM

Dedicaram-se, a princípio, à obra de caridade de manterem
em Jerusalém dois hospitais ou hospícios p^r^ abrigo e conforto.
dos peregrinos da Europa Católica.

Foi cerca de r r r 8 que a secção masculina da Ordem, os lrmãos
de S. João de Jerusalém, juntou às suas actividades a militar. Além
da obrigação originâria de fornecer abrigo e servir os peregrinos,.

Edgar Prestage, A Caualaria Medìeua|, p^g. 2j.
Olímpio de Nlelo, Ordens Militares Portítgaisas'e Outru Condecorações,

Monamenta Henricina, Vol. V, p^g. 70,

/1\

e)
24.
(')

páLs.
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assumiram o encargo e consagrarâm-se à missão de defender o
reino cristão de Jerusalém.

Tomada esta cidade por Saladino em rr87, passaram a Acre.
Tomada esta, em tzgr> passaïam a Chipre e, em rtro a sede trans-

poÍtou-se para Rodes onde se conservou àté esta cidade ser tomada

pelos Tutcos Otomanos em t4z2' passando então a Malta.- A Ordem dos Hospitalários foi introduzida em Portugal,.

entÍe rrÍ2 e Ír28, sendo a sua principal dignidade neste reino o

grão-priorado do Crato.

A ORDE,M DOS TEMPLÁRIOS

Eram assim conhecidos, Por o local da suâ câsa

sido dentro da ârea do Templo em Jerusalém.
Fundada cerca de rrr8, desde o princípio que constituiu uma

Ordem puÍamente militar, empenhada na luta em defesa dos Lugares

Santos.
Em r rz8 receberam vma regta e uma série de estâtutos redigidos

por S. Bernardo. O Templário era um monge do mais rigoroso e

ãscético tipo cisterciense votado à castidade, à obediência e à pobteza

absoluta; mas, ao mesmo tempo, era um cavaleito devotado à guetta,
constante e sem tréguâs, com o infi.el' não devendo descansar enquanto

a Igteja não reinasse como senhora sobre o mundo. O hábito era

btanco, simbolizando a' Pwït"z '
A Ordem dos Templários foi instituída em Portugal errl rr2J;

Segundo consta de vários documentos, à admissão dos templários
.m Portogul foram impostas vâtias condições, sendo a primeita:
<<Que o seu primeiro objecto seda combater contra os sarÍacenos

das fronteiras de Portugal>>.

A Ordem dos Templários foi extinta em r 3 r r sucedendo-lhe,
em Portugal, a Ordem de Cristo, fundada em rtrg, pelo Papa

João XXil por acotdo com o Rei D. Dinis'

A ORDEM DOS CAVÂLEIROS TEUTÓNICOS

Desde o seu começo, aliou o tÍatamento dos doentes e auxllio
aos pobres com a profissão das armas.

Foi instituida cerca de rrzS poÍ um rico alemão que tomara
parte n^ ptimeira crazada e mudara a sua residência pan a Cidade

Santa.
A tomada de Jerusalém e de Âcre pelos Turcos deixou a Ordem

sem lar.
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Estiveram estabelecidos em Veneza durante algum tempo,
mas em breve foram convidados 

^ troc,,t o seu campo-de acção no
Mediterrâne9 pelo Báltico, e alevar a gveïrl- santâ contra os pagãos
da Prússia, da Litaània e da Estónia.- por conseguinte, .rri ,3o9,
frxatam a sua residência em Mariemburgo e permanecetam fl
Prússia até 1525.

Os cavaleiros teutónicos <<ttabalha:;arr... sernpre com grande
cuidado na defensão da Igteja católica . 

"o*..rtà da Fé> 1ï;.

A ORDEM DE CALATRAVA

Foi fundada em Castela pelos monges de Cister a cuia Ordem,
em rry8, o Rei Sancho III deu a cidade deCalatrava com o encargo
de a defenderem contra os mouÍos.

<<E deste modo teve princípio esta sagtada Ordem e Cavalaria,
que fo1 a mesma ordem de sãõ Bernardol com particular instituto
e fim de defender a fé católica e fazet gweffa aos 

^mouros>> 
(1).

Na nova Ordem foram recebidoJ <(todos os que (deìxando o
mundo)- nela quiseram entÍar para perpètuamente sèrvirem a Deus,
militando contra os infiéis, põr defensa o e exartação de sua santa
fé" (').

<E conhecendo o Papa Alexandre III de quanto proveito e
utilidade eta pan a lgreja Católica e reinos de Éspanha esra nova
milícia ou nova congregação da ordem de s. Bernaido, 

" 
confirmou

no ârìo de tr64 com a mesma regra de S. Bento> (s).
Os cavaleiros de Calatrava usavam manto bianco, cogula e

escapulátio como os mais frades bernardos (a).

,{ ORDEN{ DE SANTÏAGO DA ESPADA

É esta Ordem <<de nascimento e berço, castelhanu (5).
Foi criada em 116r no reino de Leão, em Uclés, <<para defensão

da Fé contra os mouÍos que ocupâvam toda a Espanha> (6). passou
a Potugal, em 1177, ficando dependente do mãstrado'da Galiza.

o Frei Jacinto de Deus, Escado rlot cavaleirot tlat ordens Mi!ìiareqp2gs. r 17, r3z, e t18,
(t) pefniçae: e Eúatuíot dot Caaaleiru da Orden de Lr. S. Jesu Chriü0,Lisboa, 1628, pág. 58.
(:) Frei Jacinto de Deus, Escado dot Caucleiror das Orderc Miliíaret,pírg. t3g,(:) lfiC.-, pâs. t3s.(') Ibidem, irag. ss.(') Ibidem.

7



I
L1

l:'
t
Ii

fi
{:
ìt

98

A insígnia da Ordem eta :oma cruz vermelha <à maneiÍa de
espada>, com a maçã. em corz.ção e as extremidades das guardas em
Ílor de lis, a qual se colocava sobÍe o manto branco do lado esquerdo.

A sede da Ordem em PoÍtugal foì, atê :'482, em Alcácer do Sal,
num convento instalado na antiga mesquita dos mouros que, paÍa
o efeito, foi sagrada logo a seguir à conquista desta vila, no tempo
do Rei D. Âfonso IL

O prior-mor da Ordem, que residia neste convento, era digni-
dade prelatícia, tendo mitra (1).

Os reis de Potugal, como freires de Santiago, procut t^m
tornar-se independentes de Uclés (2), o que só inteiramente foi
conseguido em r44o pelos embaixadores de Portugal (regência do
Infante D. Pedro) ao Papa Eugénio IV, o cavaleiro Rui da Cunha,
prior da Colegiada de Guimarães e D. Frei João Manuel, provin-
cial. da Ordem do Carmo e depois bispo de Ceuta e, mais tarde, da
Guarda.

O Rei D. João I nomeou o seu filho, o Infante D. João, gorrer-
nador e administrador da Ordem de Santiago da Espada, o qual
morïeu em Alcácer-do Sal, em Í442.

A D. João sucedeu o seu filho D. Diogo que morreu em 1443 e
a este, o Príncipe D. Fernando, irmão de D. Âfonso V, falecido
em r47o.

Â festa de Santiago celebrava-se com grande pompa no convento
de Alcácer do Sal e depois no de Palmela para onde passou a sede
da Ordem, assistindo o Rei, às vésperas, com todos os cavaleiros
revestidos dos seus mantos; no fim da missa dizia-se uma otação
pelos cavaleiros defuntos (3).

Â ORDEM DE, S. BENTO DE AVIS

Foi instituída pelo Rei D. Afonso Flenriques, sendo-ihe dada
por um legado do Papa Âlexandre III a regra de S. Bento com a
reformação de Cister.
. A sua sede inicial era em Coimbra passando, em rr7o, para
Êvora, tendo então a invocação de São Miguel.

Ânos depois, o mesmo Rei resolveu suieitá-la à Ordem de
Calatrava, que também seguia a regta de Cister, pelo motivo de

e) Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Portugal, Diciontírio ÍIittórico,
3.e edição, in <Santiago>,

e) , <Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileiro, in Ordem de Sant'Iago
da Espada.

(t) L. Brasier et L. Brunet, Les Ordres Portugaìs, pâg. Z.

I.
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ela jâ ter sido confirmada pelo sumo pontífice. Deste modo, havia
um mestÍe provincial rÌo nosso país, mas od freires eram dependentes
da Ordem de Calatrav" .m qne eram professos, estando a Ordem
sujeita às visitações (inspecções) do mìstre de Calatrava.

- Em rzrr, reinando D. Afonso II, a sede da Ordem passou de
Évora para Avis.

A missão dos cavaleiros de Avis era combater no campo de
batalha os infiéis e sacrificarem-se parâ os expulsar do país oo pr.gur.*
as verdades do cristianismo paÍa os converter.m ã retigião ãristã.

Faziam o voto de defender a fé catóric nu g'rtt{ e destruir
as terÍâs dos mouros com perpétuas cavalgadas qr;.-

os cavaleiros de Àvis, como os demais mónges cisteÍcienses,
usavam ÍÌos conventos (2) e nas cerimónias religiosas uma cogula
branca, <<mui roçagante>> (s), com um rabo comprìdo (o).

Deviam dormizr com capelos pequenos, á. .or'negra (5).

. Na guerra, a forma do hábito era primitivament; um'esca_
pulário curto com capelo de cor preta; dÇois, D. Âfonso IV pediu
a substituição do-capelo por uma crrrz verãe. Em ry3r, ."p.áio_r.
o breve pelo qual se determinâva que os cavaleiros trãuxesàm essa
cruz sobre o lado esquerdo do peito, em forma de flor de lis, visto
o escapulário ser embaraço pan as arm^s.

Â Ordem de Avis foi sujeita à de Calatrava até ao tempo do
Rei D. João I que fora Mestre da mesma Ordem anres de reinar (6).

Pretendeu então o Mestre de calatrava D. Gonçalo Nunes de
Gusmão visitar a Ordem com o intuito de a rcfonÁar. porém o
Rei, sabendo da sua vinda a Portugal, mandou avisar o Mestre de
Avis Fernão Rodrigues de Sequeitã qo., se D. Gonçalo viesse ao
seu converÌto,- lhe prestasse todas as honras como hóspede e não
como a prelado superior.

D. Gonçalo protestou e lançou excomunhão e, retiÍândo-se
para Castela, recorÍeu ao Concílio de Basileia, em r4r5, pedindo
justiça contra o Mestre de Avis, e os seus cavaleiros. 

-O pupu
Eugénio IV deferiu a essas queixas porém a embaixada de portugal
ao concílio conseguiu analat os Jeus efeitos.

. 1 compÌeta iienção da Ordem d,e Calatnva p^ra a Ordem
de Avis foi alcançada em r44o, pelos mesmos embaixadores ao

(:) Ftei Bernatdo_de Brito, Crónica de Cìster, párg. 6pl.
e) Ibidem, pâg. 6rz.

-.-_ 
('], Frei Jacinto de Deus, Eyudo dos Cayaleìrot das Ordens Miliraret,

Pags. r2g e r3r.
(1) Frei Bernardo.de Brito, Crónica de Ci$er, pâg. &2.(:) Ibidem, pâg. 6q.

. e) Frei Jacinto de Deus, Eçudo dot cavaleiros das ordens Mìlitares,pâg. rz9.
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Papa Eugénio IV que conseguiram a independência da Ordem de

Santiagoìm relação à diocese de Uclés.

Cãmo acima ie disse o Rei D. João I havia sido Mestre de Avis'

Quando se tofnou rei, sucedeu-lhe no mestÍado Fernão Rodrigues

dà Sequeira que foi o último mestÍe eleito porque, por sua moÍte'
o Rei b. Duarte proveu no mestrado o Infante D. Fernando, o qual

foi assim o primìiro governador e administrador da Ordem'
Falecido D. Fernando câtivo em Fez, em 5 de Junho de 1443,

sucedeu-lhe D. Pedro, filho do Infante D. Pedro.

Depois da morte de D. Pedro, ern t466, a administração do

mestradã de Avis passou païa o Príncipe D. João, futuro Rei

D. João II, o qual ".rìio 
a resignar em seu filho o Príncipe D' Afonso'

A ORDEM DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

A Ordem cios Templários foi extinta em r31t pelo Papa

Clemente V, reinando em Portugal D. Dinis (1), ficando os seus

bens e rendas resetvados à disposição da Santa Sé'

Parecendo ao Rei D. Dinis <<que o Papa os desse para fora de

seus Reinos>>, mandou pof seus procuradores Íequefef ao concílio
de viena <<que os bens que dos Templários ficaram nestes Reinos,

se não desiem nem alienassem paÍa fora deles>'

Em 1316 foi eleito o Papa João XXII e a ele enviou D' Dinis
procuradoies para <<diante dele iustificarem as coisas que alegava>>.

oE ..rr." ootti, muitas coisas que iustifi.cou, foram as graves iniú-
rias, grandes e multiplicados males que os infiéis inimigos da ctuz
d. ôrlrto faziam de contínuo nas paftes deste Reino, vizinhas às do

Âlgarve, que tinham ocupadas; e que.com âs rendas e bens que

fr.íram dós Templários (sendo para isso aplicados) podiam ter

remédio .om gruìdes espeÍanças de grande acrescentamento da

Santa Fé Catoltóa. E porque a vila de Castro Marim estava na fron-
teira donde os inimigãs rèsidiam e o sítio dela era acomodado para

se fortificar, foi da pãrte del-Rei D. Dinis pelos procuradores sobre-

ditos informado o Papa que nela se podia assentar e fundaf uma

Ílova e santa Religião^miliìar cujos cavaleitos e professos, deixadas

as vaidades do múndo e incitados com zelo da verdadeir.a fé, não

sòmente resistiriam às injúrias dos inimigos infiéis, mas ainda os

lançatiam fon e recuperariam as outÍâs Partes que poI eles estavam

tirânicament. o.rrprd"t; e para isto oferecerarr' ao' Papa da parte

e)DefniçõeseEsldt'lÍLsdolCatlaleiroleFreìresdaordcmdeN'S.Jesa
Chritlo, Lisboa, t628, Pâ'g. 53.
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de el-Rei D. Dinis a dita vila de Casrro Marim, com todas suas rendas,
judsdição, meÍo e misto impédo>.

<<E como ^ petição era tão justa e o remédio tão necessário>>
o Papa João XXII, no aÍÌo de t3r9, <<a pedimento de el Rei D. Dinis,
instituiu e fundou, autltoriíate Apostolica, esta nova Ordem Militar,
pata homa de Deus, exaltação da Fé catóIica, ampa;ro de cristãos,
abatimento e opressão dos infiéis, e quis que se nomeâsse, paÍa
sempÍe, Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo; e que â
casa principal dela fosse em Castro Marim; e mandou que, como
em própria Ordem, professassem os cavaleiros dela as observâncias
tegulares da rcgra e ordem de Calatrava e gozassem de todos os privi-
légios, liberdades e indulgências concedidos â seus Mestres e Cava-
leiros; e por este respeito lhe deu por primeiro Mestre D. Gil
Martins, porque era cavaleiro professo e Mestre na Ordem de
S. Bento de Âvis, e por superior e visitador ao Âbade de Alcobaça,
da Ordem de Cister, por serem as mesmas de Calattava>>.

O Papa logo <<concedeu, doou, uniu e incorporou>> à nova
Ordem todos os bens <<que frcaram da Ordem do Templo nestes
reinos de Portugal e dos Algarves>>.

Os cavaleiros da Ordem de Cristo tinham como <primeira e
principal obrigação pelejar contra os inimigos da Cruz de Cristo,
assim para aumentar a sua santa fé, como pata a defender e conservaÍ,
estando sempÍe pÍontos com suas atmas pata favorecer e servir à
Santa Igreja Católica com propósito de dar a viàa pârâ suâ clefensão
e aumento>> (1).

IJsavam como hábito, na gueÍÍa, por serem mais apropriados
pata ela, (mâÍÌtos cerrados, isto é, não abertos à frente, sendo,

Portânto, mais pròpriameÍl.te vestes do que mantos> (2). Os mantos
cerrados eram talhados em tecido de lã branca e apertados com
cordões brancos, não sendo permitidos forros, botões ou alamares.

Os cavaleiros eÍam obrigados a tt^zetem o manto Sempre
consigo, vestindo-o nahora da morte e devendo ser nele enterados (3).

A Ordem de Cristo dividia-se em Freires RegwÌares, de cogula,
que viviam no coÍìvento de Tomar em suma observância, Clérigos
e Seculares (a).

As formas das cogulas de que usavâm os reiigiosos de Tomar
elam à imitação das cogulas dos monges cistercienses e os mantos
tinham aforma das capas dos conversos (leigos) da mesma Ordem (5).

e) Defniçõet e EstaÍatos dot Caaaleirot e Freiret da Orden de N. S. Jesu

Maria, O Ceo Aberto na Terra, pág. t8S.
Alcobaça Ilustrada, plLg. trt,

Christo, Lisboa, ríz9, pâg. 76.(') Ibidem, pâC. 7J.
e) Ibidem, pi'C. 7t.(t) Padre Francisco de Santa
f) Frei Manuel dos Santos,
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O bispo de Lamego D. João Vicente, que depois foi bispo

de Viseu, fez a oReformação da Regra e modo de viveo> da Ordem
de Cristo; <<a qual comissão posto qu€ foi expedida no ano da

encarnação do Senhor 1434 não foi aptesentada ao dito bispo (de

Lamego) senão no ano de r44t>> (1).

O Infante D. Henrique, foi nomeado, por súplica de seu pai
o Rei D. João I ao Papa Matinho V, em r4zo, goYernador e admi-

nistrador do Mestrado da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo (2).

A IDEIA DE CRUZADA EM PORTUGAL

Nos começos do século xrr, <<a Espanha inteira é uma zona àe

Cruzada, onde a lgreja, fracassado o intuito de vencer o ânbe na

Tera Santa, vai tentar atingi-lo mortalmente>> (3).

Os monges de Cister percorÍem a Eutopa pregando aCruzada (a)-

S. Bernardo redige os estatutos da Ordem dos Templários,
monges-soldados que prometem solenemente resg tar os lugares
santos.

Os TempláÍios entÍam no condado portucalense durante a

regência da rz;inina D. Teresa. A sua divisa é: <<Non nobh, Domine'

non nobìs, sed noruinì tuo da g/orìam>>.

OutÍas ordens militares se instalaram em Portugal, todas

tendo o mesmo fim: <A defensão da Fé, a gveffa contrâ os Mouros
e o aumento da monarquia> (5).

Os reis de Portugal não se limitam a gusffeat os sârracenos nas

fronteiras do seu território. D. Afonso IV combate-os no Salado, em

auxílio do rei de Castela e D. João I vai arebatar-lhes a cidade de

Ceuta.
Os papas reconhecem-lhes as suâs campanhas pan exalçamento

da Fé de Cristo. Martinho V, numa bula de r4r8, diz que o rei
D. João I, ardendo em zelo de propagação da fé cristã, resolveu
empregar o poderio que pelo Sumo Rei lhe foi dado na exaltação

do seu glorioso nome e no extermínio dos seus inimigos, e que

esse mesmo rei D. João, como esforçado aúeta e campeão da íé

e) Mss. 7tj, fundo antigo da Biblioteca NacionaÌ, fl. XIIII, iq Jordao
.le Frèiias, A C;;; do Infante D. Henriqae no Promonítjrio Sacro e o Matemátìco
Bolonhês P. Egídio, Separata de PorÍacale, vol. XVI, pá9. 6', 

-(') Ântónio Domingues de Sousa Costa, O, F. NI', O Infanre D. Henrique
na Expansão Portaguesa, Btaga, 196o, p^9. 72.

(ã) Costa Brochado, Infante D. Henriqae, pág. +8.
e) Ibidem, pá9. to.
f) Comte dè Btoqua, Le Portugal futdataire de Clairmux, Diion, 1927,

págs. 34, tj e t6.
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catolica, pretendia prosseguir vigorosamente a vitória que lhe foi
dado alcançat contr^ os referidos infiéis (1).

Eugénig IV, numa bula de t43G, Rex Regum, diz que D. João I
passaÍa à Ãfuica com um exérciio para co"mbat.t o, ,"rru"..rror,
que aÍligiam e insultavam os cristãos com moÍtes e cativeiros, e que
lhes tomara o lugar de Ceuta, e que D. Duarte, seu filho e sucessoÍ,
querendo seguir o exemplo pateÍno, e com todo o poder de seus
reinos, ãr:aflcat das mãos dos infiéis as terras ocopãdas por eles,
a fim de as conveÍter à lei de Cristo, pedira àIgteja què o ajuãasse (2).
O mesmo papa Eugénio IV, numa Èula de ti37', dL qo. b. João I,
pai do rei D. Duarte,haviarepresentado ao seu antecessòr Matinho V
que ele, pan diLatação da fé, pela disposição do céu e com mão
poderosa tinha submetido ao seu domínio o lugar de Ceuta, que
estava em poder dos pérfidos e infiéis agarenos e sárracenos, inimigos
e blasfemos do nome cristão e da cruz redentora. eue D. Duarte,
com outÍos caja acção e vontade estavam dispostas a esta obra tão
aceitável a Deus, se propunha entràr nas teírâs dos infiéis e tratat
com eles como inimigo, mostrando-lhes o sinal da craz pata que,
deixando os âcervos e precipícios em que encrueciam, com humil-
dade e pvteza de coração se conveÍtessem a Deus (B).

Ainda o papa Eugénio IV, num bula de 1442, diz qae: <<D. João I
aÍïancara ceuta do jugo dos infiéis e se propusetafazer-Lhes gueÍÍa
e convertê-los à fé cristã; e que, para melhor o poder fazer, a sew
pedido, Martinho V the concedera que podesse iratar e comerciar
com eles. Ele, Pontífice, 

^ petição de D. Duarte, frzera a mesma
concessão. E pois que D. Afonso V queria seguir as virtuosas
sendas de seus progenitores e se propunha, como iãttépido campeão
e invicto atJeta da fé cdstã, continuar valentemente 

^ g:uefia. contrà
os agaÍenos e saÍracenos, lhe suplicara que pudesse negociar e ttatar
com eles. Inclinado benèvolamente a deferir estas súp1icas, concede
o Pontífi.ce que el-Rei ou os que ele ordenar posiam comerciar
com os ditos infiéis... (a).

Em 1443, o mesmo papa Eugénio IV, diz rruma bula que
D. Âfonso V, assim como os Infantes D. Pedro e D. Henriqüe,
tencionavam passar ao solo afúcano para estenderem a íama e a
conquista, e toÍnarem ao jugo de Cristo os teÍÍâs sujeitas aos infiéis (5).

O Papa Nicolau V, numa bula de r 45 z, autoriza o rctD. Âfonso V
a fazet gueÍra aos sarÍacenos, pagãos e outros infiéis e inimigos de

. (t) João Martins da Silva Marques, Descobrimeníot Portagaeset, vol. I,
pâg. 248.

e) Ibidem, píg.$s.
e) Ibidem, pâ9. t78.
e) Ibidem, pâg. 4rr.
e) Ibidem, pâg. 4zo.

ilïn
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Cristo, e a invadir, conquistar e subiugar as teÍras por eles ocupadas;

concede-lhe a faculdade de reduzir a escravidão perpétua as pessoas

dos referidos infiéis, e de se apropÃar dos bens deles e convertê-los

em seu uso e dos seus sucessores; e exorta o soberano português
a prosseguir na luta cotrtr os mesmos sarracenos (1).

ÂS ORDENAçÕES AFONSINAS

Âs leis que regiam em Portugal no tempo de D' João I etam

múltiplas e complicadas. Por isso os Povos em cortes propuseram

ao Rãi que mandasse reformar e compilar as Leis, reunindo em

colecção aquelas que merecessem ficar regendo.
O Rei b. Duarte encaÍÍegou desta obra a João Mendes, cava-

leiro e seu coÍregedor da corte' por cuja morte sucedeu na mesma

tarefa o Doutor Rui Fernandes, do seu Conselho. Foi concluida e

publicada em t446, em nome de D. Afonso V' sendo Regente o

infante D. Pedro, depois de revista pelo sobredito Rui Fernandes,

por Lopo Vasques, corregedor da cidade-de Lisboa., e pelos desem-

turg"dôt.t Lu?s MartinJ e Fernão Rodrigues' É o- nosso mais

antfio código ,ou colecção sistemática de leis, conhecida pelo nome

de Ordenações Afonsìnas O.
Quando D. Duarte pensou em sistematizat num coÍpo metó-

dico, à direito geral do país, influenciado pelas escolas de Itâlia
e pelo estudo do direito fomano, e cometeu esse trabalho ao Doutor
Riri Fernandes, lá estava o Manga-Âncha (Doutor Diogo Afonso)

fazenão parte duma espécie de comissão de revisão formada de

iurisconsiltos do seu conselho, como braço direito que era de

D. Duarto> (3). .

OS ESTÂDOS SOCIAIS NO SÉCULO XV

No Título LXIII das Ordenações Âfonsinas considera-se a

sociedade de então dividida em três Estados ou Ordens: Defensores,

Oradores e Mantedores.
O referido Título começa pela forma seguinte: <<Defensores

son hun dos tres estados que Deos quis pet que se mantivesse o

mundo, ca ben asi como os que Íogan pelo povo chaman oradores,

e aos que lavram ^ 
terra poÍque os homês han de viver e se manten

e) João Martins da Silva Marques, Descobrimenlos Portugueses, vol' I,
O"e' 

l?i M. Â. Coelho da Rocha, A História do Goperno e da Legislação de Portugal,

Coimbra, t841, pâg. tr9.
e) Júti'o Dantas, Outros Tempot, pitg. g+.
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son ditos mantedoÍes, e estos que han de defender, son chamados
defensores...>> (r).

Mais adiante lê-se: <<...e poÍque aqueles que mais principal-
merÌte peÍtence a defenson sorì os cavaleiros a que os antigos chamaron
defensores por algumas razões s. porque son onrrados, e poÍque son
asinadamente estabelecidos e hordenados pera defendet a terÍa e

actecentala>>.
O rei D. Duarte escreveu também acerca dos Estados (2).
Sobre os Oraclores diz que se entendem os clérigos, frades e os

ermitães, sendo o seu próprio e principal oficio rogar pelas suas
orações a Nossa Senhor por todos os outros estados, e pelos seus
ofícios louvá-lo e honrar pelas suas boas vidas e devotas cerimó-
nias, e aos outros ensinar pela palavra e bom exemplo e ministrar
os sacfâmentos.

Sobre os Defensores diz que devem sempÍe estaÍ pÍestes pan
defender a terte- de todos os contrários, tanto como dos adversários
de fora como dos soberbos e maliciosos que nela moÍam.

Sobte os Mantedores diz que os lavradores e os pescadores
são como os pés em que toda a cousa pública se mantém e supoÍta
e que devem ser ajudados <(peÍa tiratem peÍ seu trabalho aqueles
fruitos da teua e do mar em que todos nos governamos)>.

Mais adiante faz referëncia aos que se lançam a <<trawtat de
mercadotia>> e aos que criam <bestas e gaados>>, evidentemente per-
tencentes ao estado dos mantedores.

No ano de 1385 realizaram-se coÍtes em Coimbra nas quais
foram oferecidos ao rei D. João vários capítulos gerais (3).

No r.o capítulo declara-se que os Estados dos Povos dos Reynos
eÍam quatro (<o Estado é partido em estas partes>): Prelados, Fidalgos,
Letrados e Cidadãos.

Segundo o Dr. Vitorino de Magalhães Godinho (n), na concepção
medieval Deus hierarquizara a cidade teÍrena em três gÍaus: Oratores,
Bellatores, Laboratoresl esta concepção ajustava-se ao quadro da
economia dominial fechada que dominou do século rx ao xr e

ainda continuou a exercer papel de relevo na estrutura agrâria dos
séculos seguintes, mas modificada; no seu apogeu ot que trabalhauan
eÍam quase todos laaradores. Jâ no século xrv alguns pensadores
reconhecem o catâcteï providencial da classe dos Mercatores, inse-
rindo-a logo abaixo dos Guerreiros ou Defensores.

e) D. Ântónio Caetano de Sousa, Proaat da História Geneahigica da Caru
Real P_orÍugaeu. Tomo ÌII, r.e p^rte, páLg. 422,

f) Leal Conrclbeiro, Lisbóa, rSq, pirg. t5.
O Marcelo Caetano, Ai Cortet' de 1385, in <Revista Portuguesa de

Histório, tomo V, vol. II, pâ5. n(t) Vitorino de Magalhãès Godinho, Documentos sobre a Expansão Poría-
guesa, vol. II, pág. lz5.
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No parecer do Infante D. João sobre a projectada expedição
a Tànger (1) diz-se: <<...ceÍto é que, paÍa governança do mundo
foram três estados ordenados, a sâbet, Oradores, Lavradores e

Defensotesr.,>>.
O Dr. Vitorino de Magalhães Godinho separou na sociedade

portuguesa do século xv um novo tipo social 
- por ele designado

o cavaleiro-mercador - forjado no cadinho dos descobrimentos (2).

O Infante D. Pedro escreveu que <<o principal membro da
comunidade é o estado eclesiástico e clos oradores> (3).

Este mesmo Infante também escÍeveu que os estados do reino
eram: o da Clerczia, o dos Fidalgos e o do Povo (a).

Até ao Rei D. João I, os primeiros de entre a Nobreza eÍam os
Ricos-IIomens, seguindo-se-lhe os Infanções e os Vassalos. Vassalo
eÍa um título de nobreza que se dava àqueles que recebiam contia
dos Reis ou dos Ricos-HomeÍÌs, com a obúgação de os acompanhar
e servir fl^ gwerra. Os dos Reis, deviam ser fidalgos de linhagem.
Todos estes eram conhecidos pelo nome geral de Fiãalgls. Seguiam-
-se-lhes os Cavaleiros e os Escudeiros (5).

Depois de D. João f desapareceram os titulos de Rico-Homem
e Infanção e caiu em desuso o título de vassaÌo. À nobreza de
segunda ordem composta dos simples fidalgos e dos cavaleiros e

escudeiros, acresceu-lhe a classe dos Dowlores e em geral dos
Letrados (6).

AS ESCOLAS DA SÉ DE LISBOA

Segundo o Dr. Ântónio José Saraiva, a pàrtir do concílio
de Lattão de rr79, foi determinado que em cada diocese o bispo
estabelecesse uma escola de gramâtica e teologia, sob a direcção
de um membro do cabido, o chanceler ou o mestÍe-escola. O coniunto
de conhecimentos sobre a língua latina constutvi^ a Gnmáaca;
o conjunto formado pelo conhecimento da Bíblia e de passagens

dos Santos Fadres fotmava a Teologia.
É esta a origem das escolas catedrais ou episcopais.

e) Vitorino de Magalhães Godinho, Docunzentos sobre a Expansão Portu-
guesa, vol. II, pág. tt8.- e) Vitorino de Magalhães Godinho, A Economia das Denobrìruenlos
Henriqainos, pirg. zt 3.

e) Infante D. Pedro, O Livro da Vìrtuota Benfeiroria, j.' ed., com umâ
introdução e riotâs por Joaquim Costa, Porto, t946, pâg. tto.

e) J. P. Oliveira Martins, Os Filltos de D../oão I Lisboa, tg47,páLg. 349.(t) M. À. Coelho da Rocha, Hittória do Goaerno e da Legislação em PortagaÌ,
z.a ed., pâg. 6t.

e) Ibidem, pitg. rr5.

ii
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O mais antigo mestíe-escola, em Portugal, apâreceu-nos em
Braga, no século xrr, com a designação de <Cabiscol>> (de caput
scholae, chefe da escola).

Santo António, no século xrrr, fez os primeiros estudos nas
escolas da catedral de Lisboa (1).

Frei Francisco Brandãe, na Monarquìa Lusitana, refere que
<<nas catedrais do nosso Reino ensinavam-se as letras, aonde paÍa
os que as estuclavam, havia livrarias públicas> (2).

O PAÇO DA ÂLCÁçOVA

A família Íeal poÍtuguesa, ÍÌo século xv, quando se encontrava
em Lisboa, habitava no Paço da Alcáçova situado iunto ao castelo
de S. Jorge e de que restam vestígios: a <<casa ogivab onde está
instalado o museu e uma casa abobadada adaptada a restâu-
rante.

Foi o Rei D. Dinis que o começoa auttlizar e aí mandou colocar
o seu Íetrato e o da Rainha D. Isabel sua esposa. D. Afonso IV,
seu filho, mandou também pintar os ÍetÍatos dos seus antecessores.
Esta colecção decorava os vastos salões do pâço, mas, segundo
consta, foi transportada para Espanha no tempo da dominação
Filipina (3).

D. João I fez importantes obras no Paço em t4t1,.
O Paço da Alcáçova era de arquitectura irregular e dentre as

suas divisões destacava-se a <<sala gÍande> que tinha 48 passos de
comprimento poÍ dezoito de largura e onde se Íeuniram cortes'e se tealizaram muitas cedmónias e festas oficiais (a).

A capela real existente no Paço era dedicada a São Miguel.
Na reptodução de uma gÍavura do século xvr (5) verificamos

que numa das fachadas do Paço estavam rasgadas vârias janelas
geminadas.

O rei D. Manuel resolveu mandat constÍuir o Paço da Ribeira
(no local da ala ocidental da Pnça do Comércio), no começo do

e) Àntónio José Saraiva, Ifistórìa da Cultura em Portugal, Vol. I, págs. 84
€ 8t.
, e) Francisco Leitão Fereita,, Notícias Cronológìcas da (Jniaersidade de

Coimbra, Coimbra, t937, pâg. z.
e) F.steves Pereira e Gúilherme Rodrigues, Portagal in Àlcáçova (Paço de).
C) Alexandre Herculano, Opúrculos, y." ed., tomó VI, pâg.- Bz.

, . (') A. Vieira da Silva, O Castelo de .\. Jorge em Lisboa, e.e ed.,
pag. ro2.
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século xvr, e nele se instalou não voltando mais a viver no Paço
da Âlcáçova (1).

<<Desamparado longos anos pelos monaÍcas poÍtugueses, aí
habitou (no paço da Âlcáçova) e faleceu em r t 3o a infehz rainha
D. Joana, segunda mulher de El-Rei D. Afonso V, denominada a
<<Excelente Senhora>>.

Creio que efltra;r^ neste venerando edifício alguma ruína, visto
como em 16 de Setembto de rr44 escreveu el-Rei D. João III à

Càmara de Lisboa, avisando-a do perigo qtre ameaçava toda a costa
clo paço do castelo>> (2).

O Rei D. Sebastião pensou em ir habitar o paço, mas não chegou
a fazê-lo, pelo menos de maneira contínua. Nele recebeu, em rt7r,
o Cardeal Âlexandrino.

Depois do reinado de D. Sebastião nenhuma pessoa real voltou
a habitar aquela residência (3).

Em r 5 89, a ermida de São Miguel, antiga capela real, estava
tão desamparada que até lhe chovia dentro; cheia de teias de aranha,
náo era capaz de servir para o culto. Porém, ainda a1 se coflservava
o riquíssimo retábulo Íepresentando São Miguel, obra de pintor
insigne (a).

Em ryr9 jâ não devia estar na capela de São Miguel o referido
retábulo pois numa visita que aí fez o Rei D. João V só se conta
que ele fez oração nessa ermida, <<rta qual se conserva a devotíssima
e milagrosa Imagem do Santo Crucifixo, de que é traàição constante
falou na mesma capela à Rainha Santa Isabel (5).

AS PRECE,DÊNCIAS DOS trIDALGOS NA CORTE

De uma determinação do Rei D. Âfonso V, de Agosto de r47z (6),

tira o âutor os apontamentos seguintes sobre as precedências dos
âdalgos nas cerimónias conforme a sua maior ou meÍÌor categoria.

O duque de Viseu e de Beja D. Diogo precedia a todos os outÍos
fidalgos poÍ ser filho do falecido Infante D. Fernando, irmão do Rei,

Os outros filhos do Infante D. Fernando vinham a seguir,
à frente do duque de Bragança D. Fernando e do seu filho o conde
de Guimarães, D. Fernando.

Damião de Góis, Crónica de D, Manuel, Coimbra, Parte IV, pâg. z3z.
Júlio de Castilho, Litboa Anliga, Bairrot Orientai4 z,a ed., vol. IV,

Ibidem, pág. 86.
Ibidem, pâ9. 4t.
Ibidem, pâg. 8t.
Cohcção dtZirrot Inéditos d.e HisÍória Porlaguesa, tomo III, páLg, 474.

e)
e)

pâg-tg.
(')
e)o
e)
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Os outros filhos do duque de Bragança, irmãos do conde de
Guimarães, precediam a todos os condes, com excePção do conde
de Vila Real D. Pedro de I\{eneses parente dos reis de Portugal
e dos de Castela.

Os condes que tivessem pâÍentesco com o Rei e aqueles a quem
ele chamasse sobrinhos ou primos ou parentes ptecediam todos os

outros condes.
Dentre os condes que não fossem de sangue real tinha prece-

dência o que fosse mais antigo na dignidade de conde.
Desta determinação do rei D. Afonso V podemos deduzit

as precedências dos principais âdalgos da corte Portuguesa cerca
do ano de 1468, elaborando a seguinte lista: 1.o O Infante
D. Fernando; z.o O duque de Bragança D. Fernando; 3.o O conde de
Guimarães D. Fernandoi 4.o O conde de Vila Real D. Pedro de

Meneses; t.o O conde de Odemira D. Sancho de Noronha;
6.0 O conde de Valença, de Viana do Alentejo e de Viana D. Henrique
de Meneses.

Pelo Instrumento do Aato do Jaranento qae se feq em Cortes ao

Príncipe D. Joã0, que depaìs foi Rei, Segundo de Nome (1), se pode
reconstituir a colocação das personagens nâs coÍtes e cerimónias
celebradas na sala grande do Paço da Alcáçova.

No dia z5 de Junho de r45 5, na dita sala dos paços reais, o prin-
cipezinho D. João estavâ numa cadeira ricamente atmada, assentado
no colo da sua ama.

Perto dele, de cada lado, de pé, frcaram: à direita o Infante
D. Fernando, duque de Beja, condestável do reino e governador
do Mestrado da Ordem de Santiago da Espada; e à esquerda,
o Infante D. Henrique, duque de Viseu e governador do Mestrado
da Otdem de Cristo.

Âtrás destes dois infantes estavâ uma fila de personagens cons-
tituída pelo marquês de Valença e conde de Outém, D. Afonso,
que fazia o ofício de condestável e por isso tinha o estoque levan-
tado, ficando logo atrás do Infante D. Fernando; pelo duque de
Bragança e conde de Barcelos, D. Âfonso; pelo procutador de
D. Pedro (filho do Infante D. Pedro), governador do Mestrado de

Âvis; pelo marquês de Vila Viçosa e conde de Arraiolos, D. Fernando;
pelo conde de Vila Real, D. Pedro de Menesesi pelo conde de
Âtouguia, D. Martinho de Ataíde.

Estavam pÍesentes, também, vários arcebispos e bispos, membros
da nobreza, procuradores das cidades, etc.

e) D. Ântónio Caetano de Sousa, Prottas da Hiilória Genealógica da Casa
Real Portugaesa, Tomo II, r.a Parte, pitg. ro4.
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OFICIAIS.MORES DÂ CASA REAL E DO REINO
NO SÉCULO XV

O Condestáael era o chefe supremo das tropâs tendo atribui-
ções de comandante dos exércitos e defensor do reino.

IJsava como distintivo do c tgo o estoque, espécie de punhal
com folha de secção triangular, embainhado e virado com a ponta
pan baixo a diferençar del-Rei que o trazia desembainhado e com
a ponta para cima (1).

O Capitão-nor do Mar era o chefe supremo da frota quando ela
andava no mar em serviço do Rei.

O Alferes-nor del-Rei tinha o cargo de levar a principal sìna
do rei quando ele fosse em hoste, não a devendo desenrolaÍ, senão
quando ele mandasse.

O catgo de Meirinho-mor devia ser desempenhado por um
homem dos mais poderosos pois lhe competia especialmente prender
os fidalgos ou homens de grande categoria quando el-rei lho
ordenasse.

O Escriuão da Puridade era reputado o ministro principal do
rei, cujas chancelas tinha a seu caÍgo para os despachos de graças
e mercês.

Aos AlcaideÍ-lnzres dos Castelos, competia a defesa dessas forti-
ficações e o governo das povoações que elas defendiam.

Aos Caualeiros da Casa Real competia a defesa da pessoa do rei
em Paz e na gueÍfa.

Os Conselheiros del-Rei eram por este escolhidos para lhe darem
a sua opinião e conselho sobre assuntos do governo da nação.

1.o

ALGUNS CONDESTÁVT S DE PORTUGAL

Condestável: D. ÁLVÁRo prRES DE cÂsrRo.
Era fumão de D. Inês de Castro. Foi o primeiro conde de
Ârraiolos e também alcaide-mor de Lisboa.
Condestável: D. NUNo Ár-vanns pERETRÁ.

Foi o terceiro conde de Outém, o sétimo conde de Barcelos
e o segundo conde de'Arraiolos.
Faleceu em r43r.
Condestável: rNFÂNTE D. JoÃo.
Era filho do rei D. João I e faleceu em Í442.

e) Luís de Ortigão Burnay, in <Boletim do Museu Nacional de Arte
Ântigo, vol, II, n.o r, r95o.

2.o

t.o
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Condestável: D. Droco.
Era filho do infante D. João e faleceu em 1443.
Condestável: D. pEDRo.

Eta filho do infante D. Pedto. Pouco antes do recontro
de Âlfarrobeira seguiu pan Castela deixando pois o cargo
de condestável.
Condestável: pníNcrpn D. FERNANDo.
Era irmão do rei D. Afonso V e faleceu em r47o.

OS MÂGISTRADOS NO SÉCULO XV

O üvro r.o das Ordenações Afonsinas contém os Regimentos
de todos os Magistrados desde o Regedor das Justiças e Desem-
bargadores do Paço, até aos Juizes Ordinários, Vereadores e Almo-
tacés (1). Todos derivam a sua jurisdição do Rei, o qual, como
Supremo Magistrado, lhes encarregava muitas vezes o conhecimento
de causas, que lhes não competia na fotma de seus regimentos, ou
por serem fora do território de sua jurisdição. Podiam promìs-
cuamente exeÍcer funções administrativas e judiciais, por ser então
princípio coÍÍente em Jurisprudência que todos os Magistrados ainda
que o seu empÍego não fosse pròpriamente judicial, como os Vedores
daFazenda, os Provedores, os Capelães-mores e outros, eÍam os com-
petentes pata julgar do contencioso Ítos objectos de sua repartiçáo.

O Governo Municipal e Económico competia às Câmaras,
que se compunham dos Juizes, os quais eÍam seus pÍesidentes Ílatos,
e dos Vereadores também eleitos pelos Homens Bons.

Superiores aos Juizes eÍam os Corregedores das Comarcas, de
nomeação régia, cajo ofício principalmente consistia em proceder
coÍÌtra os malfeitores, manter a jurisdição do Rei contra âs usur-
pações dos donatátios ou do Clero, conter os abuscs dos prepotentes
e frscalizar nas autoridades e oficiais inferiores o cumprimento dos
seus cleveres.

Nas causas cíveis de todo o Reino e nos crimes da cidade de
Lisboa e seu teÍmo, apelava-se p^r" os Sobre-Juizes da Casa do
Cíuel, qwe formavam um Tribunal. As apelações das causas-crimes
das Províncias iam para os três Ouvidores da Corte. Porém assim
daquela, como destes, se recoÍÍia em última instância, para a Casa
da Justìça, ou Relação da Corte, que acompânhava esta nâs suas ambu-
lâncias. Nesta entrayam os Desembargadores dos agravos ou da
Suplicaçã0, para o que eÍa iudicial e contencioso; bem como os

M. Â. Coelho da Rocha, A lfìstória do Goaerno e da Legiilação de PorÍagal,
t843, pâg, tzr.

4.o

t.o

6.o

e)
Coimbra,
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chamados jâ então do Paço p^ra o expediente dos negócios de-Graça;

os quais tádos constituiám um só Tribunal Íepartido em difetentes

-.r'ur, superiormente chefiado P-elo Regedor da Casa 
. 
do Cível,

"* aá, .-gor mais importantes do governo da nação. Alguns dos

Desembargãdores dos agravos- exerciam Varas ott magistraturâs

especiais, ão,,'o o Corregãdor da Corte e.o Júz dos feitos del-Rei.

Èite tttímo, julgava em-primeira instância todas as questões sobre

clireitos r.^is, rie.ros so6re sisas. Os recursos de todos estes efa

directamente Pan a Relação da Cote'
pata os negócios da Fazenda Real eram os vedores, aos qrrais

não só competi; Ãscaliz,'- a arcecadação e contabilidade dos almo-

xarifes . .orrt"dor.s, mas também iulgar as questões sobre este

objecto.
o chanceler-mor do Reino era o magistÍado superior encarregado

de ver que as provisões expedidas pelo Desembargo d9 Paço não

fossem contráriãs às leis e à iustiça, pettencendoJhe igualmente pôr

o selo nas cartas e alvatâs que tinham de passar pela chancelaria

e publicar as leis e ordenações feitas pelo soberano'

AS GUERRAS CONTRA OS MOUROS

os três filhos mais velhos do rei D. João I instaram com seu

pai pan que fosse tomada a cidade de Ceuta <<não por outrâ neces-

,ia"à. ,.não po, serviço de Deus e acrescentâmento de vossa

honra> (1).

O ìéi ouviu os letrados e teólogos do seu conselho sobÍe se

seria lícita a gvefta aos infiéis os quais lhe respondeÍam: <<"'vossâ

metcê pode áover gueÍra contra quaisquer infiéis assim mouros

como gentios, ou qoãitqo.t outros que Por 4g"t T:d" negaÍem

,fj"-ãot uríigo, d, trttt, fé católicâ, pór cujo trabalho metecereis

gã.rd. galaÀ{o do nosso senhor Deus para â vossa almu (2)'
" O Ínfante mais entusiasmado coÍl- â ideia era D' Henrique'

o qual (<por amor e reverência da ctttz de nosso Senhot Jesus Cristo

sempre teve mul grande deseio de guerrear aos infiéis, no qual viveu

e atuÍou toda sua vidu (3).

òonroltado pelo rei,'ó condestável D' Nuno Álvares Pereira

respondeu: oO que u -í* parece é que este feito não foi achado

poi vós ,t"* pôt outra nenhuma- Pessoa deste mundo, sòmente

que foi revehdà por Deus querendo-vos abdr azo e caminho para

e) Gomes Eanes de Zurata, Crónica da Tomada de Ceuta' Âcademia das

Ciências de Lisboa, P^9. 29.

e) Ibidem, P^C. 37-
(') lbidem, Pâ9. +s.
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que the fizésseis este tão especial serviço paÍa que vossa alma ante
ele possa receber grande merecimento (1).

Resolvida a expedição a Cewta, D. João I escreveu a todos os
senhores e fidalgos do seu conselho para se reunirem em ToÍÍes
Vedras onde lhes queria dat conta da sua intenção.

<E o dia em que se isto houve de começar, eïa um quinta-feita,
na qual el-Rei e seus filhos ouvir^m uLma missa de Santo Espírito
ofrciada com grande solenidade, por tal que a sua santa graça lhe
pudesse dar verdadeiro conhecimeÍìto de tudo o que naquele feito
por seu santo serviço entendiam de fazer. E dali ficou a El-Rei
sempre por devoção ouvir semelhante missa cada semana em aquele
dia não tão sòmente ainda ele, mas todos seus filhos o costumaÍam
sempÍe em suas capelas enquanto viveram> (2).

No conselho, o Rei exigiu a todos que jurassem <<no lenho da
veÍa crvz e sobre o livro dos evangelhos>> guardar segredo do que
nele se dissesse.

O primeiro a falar foi o Condestável: <<fsto é feito ao Senhor
e é maravilhoso ante nossos olhos... este feito sòmente peÍtence ao
serviço de Deus e salvação das almas...>> (s). Outros mais deram a
sua opinião evidentemente favorável.

Depois deste Conselho o Rei <<escÍeveu a todos os senhores e
fidalgos e homens de conta suas caÍtâs de percebimento, nas quais
Ihes fazia saber como ele por seu serviço e honra do reino, tìnha
ordenado de enviar seus filhos, s. (a saber) o Infante Dom Pedro
e o Infante Dom Henrique por capitães de sua frota pata o servirem
no que ele mandasse> (a).

À rainha D. Filipa mandou então f^zet, e guarnecer três espadas,
em Lisboa, as quais deu, assim como um pedaço de lenho da Vera
Cruz, aos seus filhos D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique (5).

- Seguiu a expedição para Ceata indo o Rei como capitão de
todas as galés e o infante D. Pedro como capitão de todas asìaus (6).

Acompanhavam o Rei, além de muitos outÍos bons cavaleiros:
os seus três filhos mais velhos; o seu filho natural, D. Afonso conde
de Barcelos; o condestável D. Nuno Álvares Pereira; o alferes-mor
do rei João Gomes da Silva, e o seu filho Aires Gomes da Silva;
o governador da casa do infante D. Pedro, Álvaro Gonçalves de
Ataíde; o futuro conde de Âvranches, Álvaro yaz de Almada;

(1) Gomes Eanes de Zutata, Crtinica da Tomada de Ceuia, Âcademia das
Ciências de Lisboa, pâg. 7r,

e) Ibidem, pâg.ts.
(1 lbidem, pág. 8r.
(') Ibidern, pág. 90.(u) Ibidem, pâgs. tz6 e tz7.
e) Ibidem, pitg. rz6.

I



o futuro comendâdor-mor da Ordem de Cristo, Fernão Lopes de
Azevedo; e João Gonçalves que postedormente viúa a ter a gloriosa
alcunha de <<o Zatgo>>.

A atmada fez escala em Lagos onde o Rei ordenou ao seu

confessor frei João de Xira <pregasse pua qu.e todo o povo pudesse
verdadeiramente saber qrual en a intenção PoÍ que se el-Rei movera
a fazer aquele ajuntamento>>.

O frade explicou que D. João I <<quis movet-se de fazer taL

serviço a nosso Senhor Deus, parà qtJe meÍecesse para si e para vós
outÍos pafie na sua glória, a qual poÍ certo não podia set maior
que guerÍeat os inimigos da nossa santa fé católicu (1).

<<E fez um sermão mui santo em louvor da fé e disse que, como
o conde D. Julião fota capitão de Ceuta, peçonhento basilisco contÍa
afé de Cristo, por onde foi causa de ser tomada de moutos a Espanha,
assim este Rei havia de ser ftiaga, por louvor de Deus, patr- esta
peçonha e tomar Ceuta primeiro que nenhum rei cristão. Âssim
que o nome de Ceuta, disse, tem três sflabas, significa o Senhor
Deus em pessoal trenârio, em sua essência em roda escrita, cujo
centÍo é ém todo o lugar. À circunferência, porém, não é em
algum o o o; três, porém, são três ternários em geral univetsidade
do mundo, cumpridos de todo em circulação. O profundo filosofal
teólogo Alberto Magno, porém, sobre o primeiro capítulo da celes-

inl jemqwia dispõe ttês o o o, gÍaus de entendimento porque se

há-de conhecer Deus. E concluiu que o nome de Ceuta, por três

sílabas, significa a Santíssima Trindade e, poÍ cinco letras, esctita
as cinco chagas de Cristo Nosso Senhor. Muitas coisas disse da fé
católtca de Cristo dignas de notar, que seria grande sermão para
crónica. Só duas tomei, que é um dito de Paulo, aos Romanos, que
não sòmente.aqueles que são contra a fé são dignos de morte, mas

ainda os que consentem os que são corltra ela, não tho contrariando
com todas suas fotças. E por esta causa, aquele que se tem poÍ
cristão e não se dispõe a defender a Santa Fé, não é fiel cavaleiro
nem membro de Cristo, nem terá pârte com ele e é pior que cada um
dos infiéis. E que esta eta causa principal do movimento do dito
Rei a Ceuto (2).

<<Ca todo aquele que vive sob alguma lei é teúdo de se pôr
a perigo de morte pata 

^ 
guardar e manter. Ca diz Túlio no primeiro

fivro ãos ofícios e o filósofo no terceiro livro das Éticas que aquele
é verdadeiramente forte que vivamente sofre a moÍte por defensão
da sua lei. Ora, quando o homem é obrigado a defender as leis

e) Gomes Eanes de Zttata, Cninica da Tomada de Ceuíà, Academia das
Ciências de Lisboa, p^9. 1i7.

(2) .Cristóvão Rodrigues Âcenheiro, Chronicas dot Senhores Reis de Poríagal,
pâgs. zzo e zzt.
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de.sua teÍÍa, quanto mais deve ser pela lei de Nosso Senhor JesusCristo,.pela qual somos ceÍtos que, posto que morÍamos em esta
vida, viveremos sempÍe.na outra,ìeg.rìdo dáiestemunho Sao Leao,
Papa, na vigésima tércia causa e ia oitava questão dos degredos
dos santos padres, onde diz: Tirai todo o pavoÍ e espanto e estudai
em pelejat esforçadamente contÍa os inimigos d" sarrt" fé, ca Deos
todo poderoso sabe que- se algum de vós outÍos moÍÍer, que moÍrepela verdade da fe e 

-salvação da sua lei, pelo qual Ele'niesmo lhe
darâ o celestial galardão, pondo exemplo àe Máises, .ooJ.i ão ,.o
P9t": c1 tanto: perigos e trabalhos sofreu por defensão da sualei. Porém el Rei nosso senhor, assim como verdadeiro cavareiro
se.moveu principalmenrc para fazer serviço a Nosso Senhor JesusCristo, empecendo aqueles que em doesto da sua lei vivem Ã^ r.rru
que ele primeiramente deu aos cristãos> (r).

Antes do assalto à cidade, o fnfante'ó. Duarte, ao 
^rmaÍ-se,<(aceïtou de haver uny p_equena ferida em uma mão> (z).

Tomada 
^praça, 

D. João f confiou a sua defesa 
" ò. p.dro d.

Meneses que ficou como seu capitão-mor, mantendo_se neste porro
dr:rante muitos anos, s.endo o, ,.o, serviços Íecompensados cám os
títulos de conde de Vila Real, em 1424, e de Viana 1ao Átente;o;,
em 1434,

. D, Joã.o I aÍmou então cavaleiros os seus tÍês filhos legl
1m9t f) e de volta ao reino, em Tavira, Íez os seus filhosD. Pedro e D. Henrique, Íespectivamente duques a. Coi-lru .
de Viseu.

O infante D. Hennque foi encarregado de dirigir todos os
assu'tos Íesp€itantes à defesa de ceuta, pelo que desãe logo teria
trazida atmada no mar, peÍmarìentemente, pati tal fim 1a;. 

'
. . -E1n 

Âgosto de r4r9 grande multidão dâ mouros veiãpôr cerco
à cidade travando-se feroães e prolongados combates.

D. Pedro de Meneses pedii socoão païa o reino, onde estava
a_ ptep^rar-se uma armada para partk para Ceuta sob o comando
do infante D' Henriqu., 

".o-pànhado 
pelos s.os jov.ns-iÀao.

D. João e D. Fernando.
Como não estivessem prontos, resolveram enviar uma força

avançada de 6oo homens eicolhidos, comandada por D. João ãe

-,o-_!2 ,GgT:r Eanes de Zrtata, Crónica da Tomarla de Ceuta, Âcademia dasLlencras de Llsboâ, págs. rsz e rsg.
(') Ibidem, pâg. ry6.' '
Í) o seu filÊo"natítal,D. Áfonso, jáhaviasido armado cavaleiro tambémpor ele, na tomada da cidadé de Tui (irl;nn aì-o: jr;; íú;;;;;;ci"ili"çeo,vol. II, pâg. 382).

. e) Francisco Fernandes Lopes, -4 Fìgura e a Obra do Infante D. Henrir1ue,pâg.z+.
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Noronha, primo do rei, com seu itmáo D. Fernando de Noronha
e muitos outÍos fidalgos notáveis (1).

Este destacamento esteve cerca de um mês sem combater'

Entretanto, chegou uma frota de mouros de Granada que conseguiu

tomaÍ a. pont,- dã Almina, ficando os portugueses apertados pot-todos
os ladosl Feriram-se renhidíssimos combates até que a armada dos

infantes acabou com âs espeÍanças dos mouros em nos arebatat Ceuta.

Nos combates deste descetco de Ceuta muitos cavaleiros portu-
gueses se distinguiram, efltfe os quais <Soeiro da Costa, um escudeiro

ãddgo, que vivia com o infante D. Duarte>> que <<sòmente se achou

com"tter mouros alatves, grandes e fortes com os quais pelejou
por grande espaço, até que matou dois e feriu um, do qual recebeu

ìmaêrida com â agomia (t) po. uma mão, de que a Pouco tempo

ficou de todo sem e1a; e.este Soeiro da Costa foi ao diante alcaide

de Lagos e ainda com aquela mão que the ficou, pelejou com os

mouro-s ãaTeua de Guiné, onde assim pela bondade passada como

pela presente foi feito cavaleiro> (3). ,Outro dos cavaleiros que

ie distingoiram nestas lutas foi Gonçalo Velho, que depois veio

a ser comendador da Ordem de Cristo (a).

Passados tempos cheganm a Ceuta alguns navios capitaneados

por D. Fernando de Noronha o qual deu luta aos mouros fl terra

è .ro ttut <<tecebendo grande louvoo>.
Cerca de .^424, o mesmo nobre fidalgo Gonçalo Velho, <<dese-

jando servir a Deus e a el-Rei e acrescentat sua honra, aÍmou uma

galé na cidade do Porto>> (5) e seguiu par'a Cetta que estava com

muïta falta de mantimentos.
De Ceuta seguiu para Câdiz tendo no caminho tomado um

cánavo (6) onde iam treze cavalos e muitos mantimlentos <<não sem

peleja dos contrátios>>.
Resolveu depois Gonçalo Velho 

^tac^Í 
uma aldeia dos mouros

àe Gnnada situada a rrme- lég.ua da ptaia.
Gonçalo Velho que <<assim como era de grande coração assim

abundava em fortaleza corporal>>, combateu valentemente mâs

<<recebeu uma ferida por acefc do olho, pof que the ao diante conveio
perder gtande patte àa vista e foi derribado com um penedo sobre

umas daroeiras>>.

Aiudado pelos companheiros Gonçalo Velho-conseguiu recom-

por-se e vencer os adversários tendo reembatcado.

Elaine Sanceau, Caúelos em Africa' pirg. tt.
Âsomia: facz cowa de que usam os moufos.
Gãmes Eanes de Zurara, e rónica do Conde D, Pedro tle ÀIenese4p^C' 478'
Ibidem, pâC. 493.
Ibidem, págs. 5o5 e segs.
Câravo:'eÃbaicação usada no Meditetrâneo.

i/1\

e)
e)
e)
(')
(')
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No caminho pata Ceuta encontrou um canaèão (r) de mouros
ql-" _tu carregado de trigo, investindo-o e levando-o pata aqaela
cidade, que estava em grande falta de mântimentos, ,,orãe Gonçalo
Velho, como nobre cavaleiro que era, deu àqueles minguados toda
sua direita pârte)>. <<E assim fotam abastados, até que lhes levaram
o mantimento destes Reinos>>.

_ , Pol estes tempos, também, Luís Gonçalves que depois foi
Vedor daFazenda, indo de Ceata pan Portugal, tomoo <umã grande
e poderosa catra.ca que andava a trâfego dè mouros, e foi áchada
nela mui grande rtqueza de que este cavaleiro levou fundamento
de viver sempre abastaclo> (2).

Em 1429, o filho natural de D. Pedro de Meneses, D. Duarte,
<<que então começava de sair de moço para homem>> distinguiu-se
tanto em combate contïa o$ mouros que os seus companheiros
pediram ao conde seu pai que o aÍmasse cavaleiro, o qúe ele fez
com <(natural prazer>> (s).

Tinha D. Pedro sòmente uma filha legítima, D. Beatriz, a qual
câsou com D. Fernando de Noronha, tendo o pai da noiva dado um
avultado dote mas exigindo que o primeiro filho varão que houvessem
seu genro e sua filha, se chamasse D. Pedro de Meneses (a).

D. Fernando de Noronha logo depois de casado demonstrou
grande valor, em Ceuta, em luta cofttra os mouros.

Em r43z o conde D. Pedro veio ao reino deixando seu filho
D. Duarte a substituí-lo como capitão de Ceuta. Os mouros apro-
veitatam a ocasião patà 

^tacat 
a cidade, tendo-os D. Duarte e seu

companheiros completamente desbaratado.
Não descansou D. Duarte guerreando coÍÌtìnuamente os mouÍos

em Í433 e Í434.
D. Pedro de Meneses voltou então a Ceuta onde chegou o

capitão-mor do mar Álvaro Yaz de Almada com três navios.
Sucedeu que os mouÍos viessem junto à cidade pelo que o

conde e o capitão-mor foram sobre eles causando-Ihes muitos
moÍtos.

Em 435 veio a Ceata para combater os mouros e <<mostrar
sua nobteza>>,,D. Sancho de Noronha acompanhado por vários
fidalgos entre os quais Gonçalo Velho, portandó-se com ial valentia
que meÍeceu ser armado cavaleiro por D. Duarte de Meneses.

Em 1436, D. Duarte acompanhado por vários cavaleiros entte
os quais Rui da Cunha que depois foi prior da colegiada de Gúma-

e)
e)
e)
e)

Cattacão: navio de grande porte do séc. xv.
_99F.r Eanes de Zutata, Cíónica do Conde D. Peãro de Meneset,pâg. ltg,Ibidem, pâg. S6E.
Ibidem, p!'9. s69.
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tães, fez uma ehtradâ em terÍâs
vitória $.

dos mouros colhendo grande

Pouco tempo depois vieram os mouÍos atac t os defensores de
Ceuta tendo-se distinguido, além de outros, D. Duarte de Meneses

e Rui da Cunha que matou um nobre mouro'
Foi em Í41,7 que se efectuou a tnfeliz tentativa da conquista de

Tânger que em outro lugar deste livro se relata, tendo D. Pedro
de Meneses morrido nessa ocasião, poÍ doença.

Àssim sucedeu D. Fernando de Noronha a seu sogro no condado
de Vila Real e na capitania de Ceuta e aqui moÍÍeu pouco antes

de 3 de Junho de 1445 O.
Pela sua moÍte foi 1.o capitã,o de Ceuta o conde cle Âtraiolos

D. Fernando o qual depois da morte do infante D. Pedro, Portanto
cerca de r45o, <<deixou livremente a capitania a El-Reb.

D. Afonso V entregou então esta capitania a D. Sancho de

Noronha que, desde t446, tinha o título de conde de Odemira.
Em 1458 seguiu o Rei a conquistar a vila de Alcácer{eguer,

acompanhado pelos infantes D. Henrique e D. Fernando, por D. Pedro
(fi.lho do infante D. Pedro), pelo conde de Ourém e iâ então marquês
de Valença, D. Afonso, pelo conde de Arraiolos e já então marquês
de Vila Viçosa, D. Fernando, e seus filhos D. Fernando e D. João,
pelo conde de Odemira e Pot muitos outÍos fidalgos. A nau
del-Rei chamava-se <<Santo António>.

A vila foi tomada em z5 de Outubro tendo ficado poÍ seu capitão
D. Duarte de Meneses.

O rei de Fez juntou então as suas forças pan vir tecoPerar a

vila tendo-lhe o Rei enviado um desafio por Martim de Tâvora e

Lopo de Almeida, o qual não foi aceito.
Em Novembro o rei de Fez veio com muita gente pôr cerco

à vila flagelando-a com tiros de bombardâ grossa. Sofreram os

portugueses com grande heroismo e privações o forte cerco animados
pelo capitao D. Duarte de Meneses que foi feddo <<de uma seta dos

mouros... de uma pequena feúda a fundo do beiço> (3).

Os portugueses comandados por D. Duarte de Meneses e seu

filho D. Hendque conseguiram que os mouros levantassem o cerco.

Para defesa de Âlcácer começou-se a consttúr uma couraça,
em Março de 1459, <<na qual obta D. Duatte, de noite e de üa, para
bom exemplo de todos assim servia e melhor que qualqueÍ outro
pobre serviçal qwe aí andasse>>.

e) Gomes Eanes de Ztrata, Crónim do Cory/e D, Pedro de Menenr, pá^g.6r a-.

f) Ànselmo Braamcamp Freite, Liuro Terceiro das Brasões da Sala àe

Sintra, pâ9. 265.
(ti -Co-és Eanes de Zwrata, Crónica do Conde D' Duarle de Meneses,

pâg. rog.
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No Verão de 459'voltaram os mouros ^ ,llr^, a vila mas
fgram rechaçados ao frm de 53 dias de porfiadas lutas, tendo-se
distinguido muitos cavaleiros, entre os quais pedro Gonçalves (1).

Em 146o D. Duarte veio ao Reino tendo sido feito eniao, pèlo
Rei, conde de Viana (do Minho).

Em 146r moÍÍeu o r.o duque de Bragança D. Âfonso suce_
dendo-lhe o seu filho segundo o màrquês de úla viçosa D. Fernando,
visto em 146o ter morrido o primógénito, o marquês de Valençá
D. Afonso.

Neste mesmo ano o filho mais velho do duque D. Fernando,
que tinha o mesmo nome do pai, <<por actescentãt em sua honra>>
foi a AlcâceÍ com licença del-Rei còm bastante gente de cavaro e
de pé e muitos fidalgos.

Acompanhado pelo conde D. Duarte de Meneses <<a que o duque
seu padre e ele tinham grande afeição, eÍttratam muitas vezes em
tetra de mouÍos e foram correÍ até às poïtas da cidade de Tânger
onde se frzeram honrosos feitos de rrrnasn. <<E frzeram outras coiias
em que D. Fernando ganhou bom nome e muita honra>. <E El-Rei
por seus,seÍviços e merecimentos o fez primeiro conde de Guimarães,
poï1ue depois quando casou com a duquesa D. Isabel filha do infante
D. Fernando, poÍ honra de tão honraão casamento foi em vida de
seu padre feito e intitulado duque da mesma vila de Guimarães>>.

Em 146z resolveu D. Afonso V ir à Atrica fazer o escalamento
de Tânger, o que foi desaconselhado por D. Duarte de Meneses
mas com que concordou o conde de vila Real D. pedro de Meneses
que eÍa capitão-donatârio de Ceuta desde Junho de 146o e então
se encontfâva na coÍte.

El-Rei e o infante D. Fernando assim como o duque de Bragança
e os seus filho-s, partiram de Lisboa ÍÌo ano de t463,-<<cuja passagem
de todo era descoberta e divulgado>. Em Lagos ,..oihà El-Rei
o conde de Odemira e o Âlmirante. Âpesar dós estragos que uma
grande toÍmenta fez na atmada, resolveì o Rei acomét r " cidade
não tendo sido porém feltz e retirando-se para ceata e o seu irmão
D. Fernando païa Alcácer.

Neste mesmo ano de t46z,D. Duarte de Meneses mandou uma
caravela combateÍ um corsário provençal que apareceu diante de
Alcácer. o seu filho D. Henrique de Menàes qìe teria uns treze
a càtotze anos de idade (2) instou com seu pai pãra segúr na cara_
vela, o que conseguiu, mas foi ferido no combatã navallde uma seta

e) Gomes Eanes de Zrrata, Cnjnìca do Conde D. Duarle de Meneses,
pâg. zz7.

, ,(t) ....Ca posto que ele já em idade quâse não devida para supoÍtar o
trâbalho das armas... (Gomes Eanes de ztian, crónica do Conde D. Duarte
de Meneses, pâg. z8z).
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#
pela boca, a qual passando de sob a língua foi à outra parte do pescoço
rachando-Ihe dois dentes da ordem de baixo> (1).

O Infante D. Fernando, em Dezembro, <<partiu de Alcácer com
todolos senhores da hoste salvo o duque (de Bragança) e o conde de
Vila Real que ficaram em Ceuta>>, e foi corter umas aldeias de mouros,
obtendo grandes despoios, mas tendo morrido quinze cristãos <<por

mau fesguafdo>>.
O.Infante D. Fernando resolveu tentat sòzinho o segundo

escalamento de Tânger, sem pedir a necessária autotização a sew
irmão o Rei que estava em Ceuta, e contra o paÍecer dos do seu
Conselho, sendo porém incitado pelo conde de Odemira que pretendiâ
e então obteve do Infante, que era administrador da Ordem de San-
tiago, a respectiva comenda-mor. O Rei, avisado a tempo, pôde
impedir essa loucura.

Em Janeiro de 1464, o fnfante agora awtorizado pelo rei seu
trmáo, tentou o escalamento de Tânger pela ter.ceira vez, do que
resultou um gtande desastre pâra os portugueses dos quais frcanm
moÍtos ou cativos cerca de trezentos.

O Rei continuava em Ceuta e aí o vieram desalar quat{o mouros
para qrrc ele fosse escaramuçar com as aguerridas gentes da setra de
Benacofú.

Estava nessa ocasião em Ceuta o conde D. Duarte de Meneses,
c pitão de Alcácer, com o único fim de despachar os seus negócios
com o-,Rei e por isso <<sem cavalos, armas, nem gente>).

Todavia o Rei mandou a D. Duarte <<que fosse com ele, ao que
obedeceu, e porém com caÍregume e trtsteza de sua morte, que a
alma lhe adivinhava e logo püblicamente o disse que aquele dia seria
sua fim>>.

O Rei paÍtiu acompanhado poÍ muitos cavaleiros entÍe os
quais: o duque de Bragança e seus filhos, D. Fernando, conde de
Guimarães, e D. Âfonso que depois foi conde de Faro; o conde de
Vila Real, D. Pedro de Meneses; e o conde de Viana D. Duate
de Meneses e seu filho D. Henrique de Meneses.

Chegados à serta de Benacofú, os poÍtugueses combatetam
com enorme valentia a multidão de mouros que os envolveu
<e ceÍtamente como queÍ que o conde de Vila Real por sua bondade
de armas outrâs vezes mereceu e ganhou grande honra e muito
louvor, neste dia em especial o acrescentou muito mais>>.

<<E vendo-se já El-Rei mui aftontado, sendo estÍeitamente
aconselhado que ao menos das serras se salvasse para o campo,
chamou o conde D. Duarte e disse-lhe:

() Gomes Eanes de Zttata, Crónica do Conde D. Duarte de Meneses,
pirg. 288.
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- Conde, ficai com estes mouros, porque lhes conheceis melhor
as manhas, e acaudelai esta minha gente.

E o conde lhe respondeu:

- Senhor, eu não quisera que em tal tempo me déreis este
cuidado,, especialmente porque não tenho aqui minha gente que
me conhece, ca pois estes que são presentes e vossos, não
obedecem a vosso mandado, menos cumprirão o meu, porém pois
qo9 o assim o haveis por vosso serviço, hei por muito bem empre-
gado a mim mesmo em qualquer trabalho e perigo que me acon:
tecer até à morte>>.

Assim, o Rei fez uma rctfuada, que D. Duarte de Meneses
sustentou com o sacdfício da púpúa vida, tendo caído do cavalo
e dado grande pancada com a cabeça no chão ficando nela muito
ferido. Assim ficou à mercê dos mouros que logo acabaram com
eie. O Rei reconheceu o sacrifício de D. Dúarte dè Meneses, decla-
rando a seu filho D. Henrique de Meneses: <<Vosso padre acabou
seus dias em serviço de Deus e meu, por salvar minha vido. Nesta
ocasião fez o Rei a D. Henrique de Meneses conde de Valença.

Durante esta malfadada escaramuça, <<o estandarte do Rei foi
abatido e fora tomado senão fora a bondade de Rui de Sousa que
o defendeu como valente e Írobre cavaleito e dessi o Alferes que era
homem fidalgo e nobre, e não the faleceu o coração e forÇa pan
susteÍ aquele trabalho>>. O alferes era Duarte de Almeida, o futuro
<Decepado>>, o qual logo <chegou com o estandartÒe disse a El-Rei
o especial serviç9 que the em aquele dia frzera Rui de Sousa, pelo
qual era teúdo de Ihe fazer muita honra e mercê: porque, Senior,
se ele não fora, eu frcara hoje sem vida e vós sem estandarte>> (1).

Morteram nesta escaÍamuça vátios cavaleiros, eritre os quais:
Diogo da Silveira que eÍa escrivão da puridade; pedro Gonçâlves,
secÍetáÍio do Rei desde 1449 (2); Fernão de Sousa, alcaide de Guima-
rães; e Luís Mendes de Vasconcelos.

O VOTO DÂ CRUZADÂ DE D. AFONSO V

Em Maio de r41 3, a cidade de Constantinopla, capital do
Império Romano do Oriente, foi tomada pelos trircos, às qoais

^meaç^-ram 
invadir a Europa central.

. O Gomes Eeanas de Zrrata, Cninica do Conde D. Duarie de Menercs,
pâg. 368.

- e) rL Ântónio Caetano de Sousa, Ífìshiria Genealtigica da Casa Real
Porlagueu, Tomo III, pâg, 32.
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Por isso, o Papa Calisto III, <por seus breves e mensageiros>>,
incitou todos os reis e príncipes cristãos à Cntzada contÍa aqueles
infiéis.

D. Afonso V, <<que como era Príncipe muito católico e de grande
coração e em que o real sangue para mais honra servia, sendo a
Rainha ainda viva, aceitou a empresa com pÍomessa de servir a
Deus naquela gaerr.a com doze mil homens, por um ano, à sua
cvsta, pata execução da qual, em fazimento de navios e compra de
armas e em outras coisas a tal e tão longa viagem necessárias fez
grandlssimas despesas, não sem grandes lamenáções do -reino> (1).

Â decisão de se fazer <<vma aïmada por serviço de Deus e
defensão da Santa Igreja cofltta o arrenegado Turco>> foi tomada
em cortes gerais reunidas em Lisboa, em Julho de 1456 (2).

<<E em fim El-Rei por então desistiu daquela ida, assim poÍque
lhe faleceu para isso muito dinheiro, como poÍque o Papa Calisto
faleceu, que deu causa aos outÍos Príncipes também desistirem> (3).

Â desistência de D. Afonso V foi além disso motivada por
ele ter sido <certificado que el-Rei de Fez, sabendo de sua parttda
fora de seus reinos, se aparelhava vir, como veio, sobre Ceutu (a).

<<E tendo El-Rei muita frota e genre prestes, pata a empregar
como dizio> (5),. ocorreu-lhe <<passar em Áfricarr, pois <<especialmente
pressupunha què el-rei de Fez maguado de chagas novas, que com
sua passagem tomando algum lugar receberia, viúa sobre El-Rei
que lhe daÁa batalha e com ajuda de Deus o venceria> (6).
' Poderemos Íeconstituir o que se passou, da maneira seguinte.

Em t416, estava em ltâlia acompanhando o cardeal D. Jaime
de Portugal o seu mestÍe, conselheiro e amigo, o bispo de Silves
D. Álvaro Âfonso.

Em r 5 de Fevereiro desse ano o Papa Calisto III expediu uma
bula a ele dirigida, como legado da Santa Sé em Portugal (?). Nessa
bula, manda que exponha ao tei, que o seu maior desejo era debelar
os turcos, p^ra o que tinha concedido a déctma de todos os rendi-
mentos eclesiásticos em todo o orbe católico, e tinha promçtido
ceÍtas indulgências, além das que seus predecessores haviam libe-
talizado, aos que em pessoa fossem à expedição, aos que mandassem
alguém por si, ou aos que de algum modo ajudassem a empÍesa.
Declara o Pontífice, qle para esta missão o envia como seu legado

e) Rui de Pina, Crónica d.el-Reì D. Afonso V, vol. II, cap. CXXXV.
e) Pedro de Azevedo, Documeníos das Chancelarias Reah relatiaot a Marrocat,

Tomo II, pâg.+gS.
e) Rui de Pina, Cninica del-Rei D. A.fonso V, vol. II, cap. CXXXV.
e) Ibidem.
e) Ibidem.
(") Ibidem.
() Visconde de Santarém, paadro Elementar, tomo X, págs. 59 e 6o.
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com plenos poderes, a fim de pÍepatâLr uma armada contllia o turco
e contra os outros inimigos da Fé, e para compÍar navios, e obrar
o 9le fosse oportuno a fim de realtzar seuJ projectos, confoÍ-
mando-se em tudo com a vontade do Rei se elef coÍno espeÍa, em
pessoa ou pelos seus quiser tomar p^ïte na guerÍâ.

O legado da Santa Sé chegou a portugal em r4t7, tendo sido
recebiclo com grandes honras e demonstralOes de alegria, não só
pelo_Rei, mas também pelo povo de Lisboa que se juntou para
lhe dar as boas-vindas (1). Outra coisa não era ãe espeÍar pois, no
ano anterio!, jâ o Papa havia sido informado do propOsito do Rei
de Portugal de passar ao Odente com armada- e èxércit o pan
recupeÍar Constantinopla e exterminar os infiéis, por uma c rt; de

?.{fg"r: V e-de que depois foi certificado pelo orÀdor (embaixador)
do Rei, Dr. João Fernandes da Silveira (t).

Em ro de Âbril de 1457, o Papa Calisto ItrI manda ao bispo
de Silves que insista com D. Afonso V, em cujo socorro deposita
grande esperânça, para que acometa os tuÍcos por mar q_ mais 

-breve

possível, a fim de lhes distrair as forças, com qoe ameaç m invadir,
ou já invaditam, a Hungria (3).

Deve ter sido então que D. Afonso Y feqaoto ptiblico a Deus e aos
se-us mntos- de participar na crazada pontificia (a), com navios por
si pessoalmente comandados (5), com doze mil homens, por um
ano, à sua custa.

Conta Rui de Pina (6), que D. Afonso V tendo os navios e
soldados preparados mandou um embaixador ao seu tio, o rei de
Nápoles D. Afonso, para ele lhe mandar vender na Sicília e na Apúlia
<vitualhas e mantimentos>>. Porém, não se achou em Nápoles nem
na ltâlia, <<aquele percebimento nem desejo que p^r^ tal empresa
cumpria, nem como El-Rei cuidava>>.

<<E tendo El-Rei com seu ânimo não menos católico que esfor-
çado, com inumeráveis despesas, feitas e aparelhadas todas as coisas
e provirnentos que cumpriram, o notificou assim à maior parte de
todos os reis e príncipes e províncias de cdstãos. E, finãlmente,
nunca de algum por verdadeira obn, nem sòmente fingida mostrançâ,
pôde_entender que em seu piedoso trabalho e perigo tão conhecido,
o teria por ajudador, antes claramente foi conhecido que se El-Rei
por abatimento de todos tal movimento f,zeta, qoe por vingança
da injíria e quebra que nisso recebiam lhe ordenàriam coisaJcom

(r). Frederick Hattt, Gjno Corti, Clarence Kennedy, The Cltapel of the
Cardinal ofl_fortuggl at Sai Miniato ìn Florence, 1964, pâg.'44.

Visconde de Santarém, Quadro E/íneínì', ïã-"'X, pâgs. 65 e 66.
Ibidem, pâ5. 6t.
Jaime Cortesão, Ot Descobrimentot Poríugueses, vol. I, pir1, qlS.
Frederi*_ Hartt, op. cit,, pâg. 45.
Rui de Pina, Cróni;a del'Rei-D.'Afonn V, vol. II, cap. CXXXVIiI.
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tal caatela, com que por força desistiria da empresa, com muita
despesa e pouca sua honra.

Pelo qual tudo bem visto e examinado em seu conselho que
teve, ajuntando também outÍas muitas contrariedades e inconve-
venientes que no reino e fora dele em muitas coisas e de grande
perigo podedam Íecrescer, foi El-Rei finalmente e sem contradição
aconselhado que na empÍesa da Ctuzada se não entremetesse e que
fepousasse, regendo em paz e justiça seus teinos e vassalos, até que
a visse tomaÍ e prosseguir a outros príncipes, e que então obraria
nisso como o tempo e a tazão o aconselhassem, ou se quisesse por
exercício da sua devoção e poÍ ele parecer verdadeiro ramo dos
excelentes e reais troncos de que procedia, podia passar em África
e tomaï aos infiéis algum lugar em que Deus fosse servido e sua
fé mais acrescentada, pois era gúerta da mesma qualidade e que a

ele com mais honra e mor seguÍança de Espanha mais pertencia.
B este (conselho) aceitou El-Rei por meio mais de sua inclinação
e contentamento e no conselho que logo sobte isso teve foi acordado
que fosse à cidade de Tângeo

Entretanto oPapa Calisto III agaatdava ansiosamente a chegada
à ltâlia dos navios que o monarca potuguês havia prometido
comanclar pessoalmente e, em Abrr,l de 1458, perdeu a paciência
tendo ordenado ao seu legado D. Álvato que Íegressâsse â Roma
trazefldo com ele todo o dinheiro colectado païa ^ Ctuzada (r).
Porém, pouco depois, o Papa adoeceu grarremente e veio a falecet
em 6 de Agosto de 1458, trazefldo este facto uma inesperada ajuda
pata a solqção do grave problema de D. Afonso V, da justificação
do não cumprimento do seu voto.

Preparou-se então uma armada pan ir tomar a cidade de Tânger
mas o capitão de Ceuta, o conde de Odemira D. Sancho de Noronha,
aconselhou o Rei a que se fosse antes sobre Âlcácer-Ceguer. Partiu
assim a expedição para ,[rLcâcer a 3o de Setembro de 1458, tendo
tomado a cidade em 23 do mês seguinte.

Certamente depois deste sucesso o Rei D. Afonso V o parti-
cipou ao novo pâpa, Pio II, o qual havia sido o cardeal Eneas Silvio
Piccolomini, pelo seu embaixador em Roma, o doutot João Fernandes
da Silveira.

Das súplicas apresentadas ao Papa por este orador do Rei de
Portugal resultaram vâdas bulas sobre a g:ueÍta aos infiéis.

Na bula Intenta salutìs de 13 de Outubro de t4t9, determina
Pio II que os cristãos que pegarem em armas pan guardar e defender
a cidade de Alcácer e subjugar os infiéis, desfrutem as indulgências,

.f
:t

i
;:
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$

e) Frederick Hartt, ob. cit., pitg. 45
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Íemissões de pecados e graças concedidas pelos seus predecessores
aos defensores da cidade de Ceuta (1).

É do mesmo Papa a bula Regìs eterni (2) dirigida a D. Âfonso V
e datada de r de Setembro de i46r.

<Expõe que tendo Calisto III convocado os fiéis contra os
turcos, D. Afonso V, assim como outros reis e príncipes cristãos,
tomou a craz e fez voto de ir em pessoa, e com alguma gente à
gueÍra santai voto que não pôde ser cumprido pela contínua e
implacável gueÍfâ, que teve, e continua â tef com os mouros, não
podendo deixar por causa dela o reino sem grande pedgo da reli-
g7ã.o, e por motivo das grandes despesas ^ qve era obrigado.

Ajunta que o rei lhe suplicara, pois, que o absolvesse do seu
voto e the permitisse comutá-lo por obras pias. Inclinado às razóes
do príncipe o pontífice conclui, comutando o voto e promessa da
maneira seguinte. Que se a Santa Sé mover gueÍÍa aos turcos,
e acudir a ela o imperador, outïo rei;"ou grande príncipe, ou algum
catdeal legado ãa igteja romarta, frcarâ obrígado D. Afonso V a
entÍar também na luta em pessoa com mil homens bem armados,
e com quanto for preciso, à sua custa, ou a mandá-los do mesmo
modo para servirem um âflo; e até que esta circunstãncia se clê e se
cumpÍa pan descatso de sua consciência, e satisfação do voto,
deverâ com dez cavaleiros jejuar a pão e ágwa na quinta-feita santa,
durante os cinco anos seguintes,ler de joelhos os salmos penitenciais,
fazer esmolas anuais que não baixem de cem flodns de ouro para
temir os cativos das mãos dos infiéis, tudo isto pof espaço de dez
âÍros, e jejuar todas as sextas-feiras durante cinco anos, ficando
ligado pelo antigo voto se não cumpriÍ estas disposições.

Sabendo porém o sumo Pontífice, que o Rei costumava dar
muitas esmolas aplicadas a obras pias e de redenção de cativos,
concede-lhe, no caso de continuar, que sejam contadas na somâ dos
cem mil florins, devendo ele, se as esmolas não perfrzerem a quantia,
completá-la, e concede-lhe mais que o seu confessor possa comutaÍ
em obras pias a obrigação de jejuar duas vezes por semana> (3).

(i) Visconde de Santarém, Quadro Elementar, Tomo X, pitg. 7r.e) Ibidem, pirg. r7+.
Q O confessor do Rei era o ftade franciscano da observância, seu primo,

D. Rodtigo de Noronha, filho do arcebispo de Lisboa D. Pedro de Noronha,
o qual havia s!r1o eleito bispo de Lamegò, em t463.

Bibliogtafia:
D. António Caetano de Sousa, História Genealógica da Casa Real Porlu-

gueu, Tollro III, págs. 24 e 14.
P. Jo"q,rim de Azevedo, ÍIishirìa Edesirística do Biqado de Lanrego,

pâgs. 65 a 68.
Anselmo Braamcamp Freke, Liaro Segundo dor Braúu da Sala de Siníra,

págs. r5r e r5z.
Frei Fetnando da SoleCade, Ilìsíória Seráfca, Parte III, p^C. 3jg.
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Pela bula Paterna carìtas de z9 de Agosto de :1462, Pio II substi-
tuira o üzimo da cruzada, em PortugâI, por um subsídio de 16 ooo
florins de ouro, metade dos quais deveria seÍ entregue a D. Afonso V.
Esta aquiescência do Papa à súplica do Rei para parttcipar no tributo
lançado pela Santa Sé para a efectwação da cntzada contra os tuÍcos,
supõe, é evidente, uma anuência às nzões alegadas pelo monarca
para suspeflder o voto (1).

Pio II quando, em t461, Íesolve tomar a direcção da cruzada
dirige ao monarca português u:ma cãtta (y de Outubro de 1463)
em que o intima com veemência a cumprir o primeiro voto: <<Indo

nós, não te é lícito frcar em casa... poÍ tua salvação és obrigado a

vir em socorro da sactossanta religião...> (2).

Porém, a cruzada papal não se reaüzou e, em vez disso,
D. Afonso V e o Infante D. Fernando, ainda que este procurando
sempre singulaizat-se, empenham-se de novo na conquista de
Tânger (3).

<<Em conclusão, a p^ïticip^ção pessoal, solenemente prometida
nrtma cr:uza'da geral da Cristandade foi substituida pelas tÍês tenta-
tivas, todas malogradas, durante o ano de 1464, do escalamento e

conquista de Tânger, que íepÍesentava um voto íntimo da Nação e,

ao que supomos, do monatca, e cujo objectivo imediato seria desa-
frontar a memória do Infante Santo>> (a).

<<Que a Santa Sé tenha aceitado esta comutação do voto,
depteende-se da bula Dam ad ìllan, de Paulo II, de zz de Setembro
de t47o, concedida por solicitação do Rei em vista de nova expe-
dição à Africa. Â exposição da bula faz menção explícita da malo-
grada expedição de 1464, o que estabelece um laço evidente entÍe
esta e a que se pteparavo> (5). /

ÂPONTAMENTOS SOBRE À HISTÓRIÂ
DOS DESCOBRIMENTOS

Segundo Zwrara(6) o Infante D. Henrique foi <movido a

mandar buscar as terÍâs de Guiné>> pot cinco razóes.
Â primeira, para saber <<determinadamente a quaüdade da terra

que ia além do cabo Bojadoo.

(')
e)
e)
(')
e)
e)

Cap. VIL

Jaime Cortesão Os Devobrirtentot Portaguerar, vol. I, pitg. 44o,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, pâgs,44o e 44r.
Ibidem, pâ9. ++t.
Gomes Ilanès de Zrtara, Crónica da Gainé,Livratia Civilização, vol. I,
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A segunda, par,a levar e trazer dessas terras mercadorias <<cujo

tr.âfego traria grande proveito aos naturais destes reinos>>.

.Â terceira, pata saber se o poderio dos mouÍos daquela parte
de África era múto grande confotme se dizia.

<<A quarta nzão foi poÍque de zr anos que havia gueÍreâva
os mouros, nuncâ achou rei cristão nem senhor de fora desta terra
que,por amor de nosso Senhor Jesus Cristo o quisesse à dita g:uLelra
a|odat Queria saber se se achariam em aquelas paÍtes algunJ prín-
cipes cristãos em que a catidade e amor de Cristo fosse tão esforçada
que o quisessem ajudar contÍa aqueles inimigos da fé>>.

<<Â quinta nzão foi o grande desejo que havia de acrescentar
em a sãnta fé de nosso Senhor Jesus Cristo, e ttazer a ela todas as
almas que se quisessem salvar, conhecendo que todo o mistério
da encarnação, morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo foi
obtado a esta fim, sciücet, por salvação das almas perdidas, as quais
o dito Senhor queria, poÍ seus trabalhos e despesas, tr^zeÍ 

^o sev
verdadeiro caminho, conhecendo que se não podia ao Senhor fazer
maior o.ferta; que se Deus prometeu cem bens por um, justo está
que creiamos que pof tantos bens, scilicet, pof tantas almas quaÍÌtas
por azo deste senhor são salvas, ele tenha no reino de Deus tântos
centenários de galardões, por que a sua alma depois desta vida
possa seÍ glorificada no celeste reino; que eu, que esta história escrevi,
vi tantos homens e mulheres daquelas paÍtès tornados à santa fé,
que ainda que este pdncipe fora gentio, as orações daquestes eram
bastantes para o trazer à saLvação. E não são sòmente ïi aquestes,
mas vi seus filhos e netos tão verdadeiÍos cristãos, como se aãivinal
graça se inspirara em eles para thes dar claro conhecimento de si
mesmo)>.

De Latino Coelho (t) tfua o autor os períodos seguintes.
<<Nenhuma civllização pode haver tão matetial e positiva, que

não esteja como compendiada em breve cifr.a numa noção espiri-
tual, e quase sem excepção, religiosa. Ora a civilização dominante
no Ocidente firmava-se e resumia-se num princípio capital, a fé
cristã. O cristianismo eÍâ â suâ face mais brilhante, o seu carâcter
histórico e fundamental. Dllatat as Íronteiras da cristandade, levar
o dogma e o símbolo cristão a dominar entÍe as gentilidades mais
Íemotas, anebanhar até o evangélico redil as gentes e as nações agora
envoltas nas tÍevas do paganismo ou coÍrompidas na abomin7vel
seita de Mafoma, efa, flo conceito daqueles tempos, fazer com qwe
irradiasse a superior civilização da Eúropa parà abarcar todos os
povos conhecidos ou ignotos. Enumerando o cronista Gomes
Eanes de Zuan as tazóes, que haviam determinado o Infante

!.

.t

i

e) J. M. Latino Coelho, Vasco da Gama, pâgs, 38 e segs.
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D. Henrique a empreender os seus famosos descobrimentos, assentâ
em último lugar, havendo-a contudo como primeira, a de aumentâr e

estender a cristandade. <À quinta nzão foi o grande desejo, que
havia de acÍescentar ern ^ sàttta fé de nosso Senhot Jesus Cristo,
e tÍazet a eIa todalas almas, que se quisessem salvar, conhecendo
que todo o mistério da encarnação, motte e paixão de nosso Senhor

Jesus Cdsto foi obrada 
^ 

esta fi.m, scilicet, pet salvação das almas
perdidas, as quais o dito Senhor (o infante) queria, peÍ seus trabalhos
e despesas tÍazer ao verdadeito caminho...>>. Não há porém,
nenhuma civtlização, por mais espiritual e acrisolada, qwe apa;reç

despida e exempta de toda a mâcula terïena e mundanal. O espí-
rito pode tendet para o cé'a e pata as alturas, onde tudo é anelar
pela mística imortalidade. Mas a carne pende pan a teïra e païa
esta humana eternidade, que se chama a gloria e o Íenome, tÍâÍrs-
mitida até às mais Íemotas gerações... Entre os incentivos, que esper-
taram os bdos portugueses Pare- terrta;t os incógnitos caminhos do
Oceano, houve, como para os argonautas míticos da Grécia, um
cobiçado velocino. As riquezas e tesouÍos, que as tenas apattadas
e as misteriosas regiões em si contêm, magnifrcadas pela fantasia
e como q1)e poetízadas pela cobiça, tra;ziam invejosas e inquietas
as cristandades do Ocidente. A tena, ainda nas regiões mais flotentes
e mimosas, na Ftança, na ltália, nas Hespanhas, era escassa ou erma
d9 produtos natutais, destes, que no vulgat júzo, se têm por sinó-
nimos de riqueza. O oiro e as pedras preciosas, as especiarias, as

drogas, os perfumes, os estofos, os tapizes, os sândalos e calambucos
do Oriente, avantajavam-se em valia ao que podiam brotar de si
as glebas europeias, e âo que sabiam aíeiçoar nos mais primorosos
aÍtefâctos os mesteÍes do Ocidente. Os proveitos mefcantis entÍavam
pois por gtande paÍte nos desejos fervotosos, com que as nações
da Europa buscavam alargar as suas navegações e os seus tratos
com as gentes mais longínquas>>.

De Raì de Pina (1) tira o autoÍ os períodos seguintes.
<<E assim o Infante (D. Henrique) como aconselhado e esfor-

çado, já por divina inspiração movido a isso, com respeitos de
magnânimo Príncipe e mui católico cristão, e como mui leal vassalo
dos Reis e da coroa de Portugal, desejoso de acrescentamerÌto,
glóúa e louvor deles, suspirando pela santa, honrada e proveitosa
conquista da Guiné, mandou logo pedir e suplicar ao Papa,... que
em nome de Deus cujo poder tinha, concedesse e fizesse à dita
coÍoâ e herdeiros dela para sempÍe, como com ace.rdo e aptovação
do Sagrado Colégio dos Catdeais fez e concedeu solene e petpétua
doação, e the deu o senhorio próprio de todo o que na costa do dito

e) Rui de Ptna, Crónica del-Rei D. Afonn V, vol. III, pâg. :.6.
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mar Oceano, ÍÌos mâÍes a ela adjacentes, dos maÍcos e cabos de Não
e Bojador contra o meio-dia e oriente por eles e por seus sucessoÍes,
e poÍ suas gentes pelos tempos em diante se achasse e descobrisse
até os Indios inclusivamente>>.

De Duarte Pacheco Pereira tiïa o autor. os âpontâmentos
seguintes.

Segundo ele, o infante D. Henrique <<alumiado da graça do
Espírito santo e movido por divinal mistério> mandou ãesãobrir
e povoaÍ allha da Madeira e a <<Guiné, que antigamente se chamava
Etiópia, começando dos promontórios Não e Bojador até à Serra
Leoa> (1).

- Âs causas que levaram a descobriÍ as terÍas da Guiné foram que
<<destas gentes (os povos negÍos da Guiné) mútâ parte delas haviàm
de ser salvas pelo sacÍamento do santo baptismo, sendo-lhe dito
que nestas teÍÍas se acharia tanto ouÍo com outfas tão rtcas merca-
dorias, c9m q]le bem e abastadamente se manteriam os reis e povos
destes reinos de Portugal, e se poderi a fazer gverta aos infiéis inimigos
da nossa santa fé católicu (2).

Mais adiante diz Duarte Pacheco: <(e porque a dóutrina de
nosso Senhor que pelos apóstolos foi pregada pati salvação universal
do mundo, também nestas Etiópias Je pìrdeu, Ele poi sua infinita
misericórdia e bondade quer que, pois nós socedeÀos a sua lei e
fé divÌnal, que por nós se tolne agora, a ressuscitar (s)r.

Âssim muitos etiópios <<são feitos cristãos, ouvindo a palavra
do Santo Evangelho que vai soando por toda a terca>> (a).

Continua Duarte Pacheco: <Â qual navegação começou o
Infante por serviço de Deus do cabo Nao em diante; e tanto que a
estes reinos foram trazidos os primeiros negros e por eles tábidu
a verdade da Santa Revelação, logo o Infante .sctèv.o a todolos
reis cristãos que o ajudassem a este descobrimento e conqústa por
serviço de nosso Senhor e todo o proveito igualmente lõgrassem,
o que eles não quiseram fazer, mas havendo isto por vaiãade lhe
renunciaram seu direito; pelo qual o Infante mandou ao Santo padre
Eugénio IV Fernão Lopes de Azevedo fidalgo de sua casa e do
conselho del-rei D. Afonso V, comendador-mor da Ordem de
Cristo, o qual apresentando ao Sumo Pontífice a embaixada do
Infante e renunciação dos ditos reis, lhe foi outoÍgado tudo o que
pediu; e assim como poÍ Deus foi revelado e mostlado ao viÍtuoso
rnfante este maravilhoso mistério escondido a todalas outÍas geÍa-
ções da Cristandade, assim quis que por mão do seu vigârio, pàstor

Q Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Sita Orbir, Lisboa, r9o5, pág. r4.
e) Ibidem, pág. 6s.
e) Ibidem, pâ5. 6s.
e) Ibidem.
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e padre da lgreja, o dito papa Eugénio, e assim pelos outros Padres
Santos com suâs bênçãos e letras, a conquista, e comércio destas
regiões até frm de toda a India lhe fossem dadas e outoÍgadas>.

De João de Barros (t) tira o autoÍ os períodos seguintes.
<<O Infante como seu principal intuito em descobrir estas

tetras età atrair as bârbaras nações ao iugo de Cristo e dessi a glória
e louvor destes reinos, com acrescentamento do património real,
sabendo pelos cativos que Ântão Gonçalves e Nuno Tristão trou-
xeram, as coisas dos moradores daquelas partes, quis mandaÍ esta
novâ ao papa Maninho V (') qo. então presidia na fgreja, como
primícias que a ele eram devidas por seíem obras feitas em louvor
de Deus e acÍescentamento da fé de Ctisto. PedindoJhe que
poÍquanto haviâ tantos aÍÌos que ele continuava este descobdmento
em que tinha feito grandes despesas de sua fazenda, e assim os
naturais deste reino que nele andavam, lhe aprouvesse conceder
perpétua doação à cotoa destes reinos, de toda a tefta que se desco-
brisse por este nosso mat Oceano do cabo Bojador 

^té 
às Índias

inclusive e). E para aqueles que ÍÌa tal conquista perecessem, indui-
gência plenária parz 

^s 
suas almas, pois Deus o pusera na cadeita

de São Pedro para assim dos bens temporais que estavam em poder
de injustos possuidores como dos espirituais do tesouro da Igteia,
pudesse repartir pelos seus fiéis. Porque a gente Português assim
nos feitos desta parte da Europa como depois que entÍaram na de
Afuica em a tomada de Ceuta, e dessi no descobrimento e conquista
da Etiópia tinham merecido o iornal diurno que se dá àqueles obreiros
que bem trabalham nesta vinha militante do Senhor. Com o qual
negócio, por ser de tanta importância, manclou um cavaleiro da
Ordem de Cristo poÍ nome Fernão'Lopes de Azevedo, do conselho
del-rei e homem de grande prudência e autoridade, que depois
foi comendador da dita ordem>>.

Por esta nanação de João de Barros se vê que o Infante nela
referido, dado por Duarte Pacheco e Rui de Pina, como sendo
D. Henrique, deve ser do Íegente D. Pedro, por a súplica" set p^ra
uma doação à coroa, durante o petíodo em que este goveÍnou a
nação por el-rei.

O mesmo se deduz, do exame da bula de Eugénio IY, Rex
Regum, de y de Janeiro de t443, que resultou da embaixada de
Fernão Lopes de Azevedo, ao Papa(a).

e) Áia de João de Barcos, Ptimeita Década, Coimbra, ry32, pâg. 29.
() Eugénio IV.
e) Vide nota r, de José deBragarça, na Cninica da Guind,Livtatia Civi-

lização, vol, I, pág. roz.
e) Francisco Fernandes Lopes,,4 Figara e a Obra do InJante D, Iíenrique,

pág. 68.
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Nesta bula expõe o Pontífice (t) oqoe D. João r fota combater
os mouÍos de Afuica, e thes tomara a ciiade de ôeuta, que D. Duarte
lhe seguira os exemplos, e que D. Afonso V, seu-sr,icessor, assim
como os Infantes D. Pedro e D. Henrique, filhos de D, João I,
tenciònando pâssar ao solo afticano para estendeÍem a faína e a
conqústa e toÍnaÍem ao jugo de cristõ as teÍras sujeitas aos infiéis,
lhe pediram socoïro patz tamanha empÍesa. Roga poÍtanto
Eugénio ïV a todos os imperadoÍes, Íeis, príncipes .-burã.r, qo.
ajudem Portugal ,a exterminar os infiéir, ã -"nd" aos prebdãs,
a quem abala é dirigida, que preguem a crwzada, e ponham 

^ 
cflrz

nos que se alistatem na expedição. Âs terras tomudur aos infiéis
peÍtencerão a D. Âfonso V>.

_Depois da ocupação de Ceuta a principal tarefa do infante
D. Henrique consisria, por mandado dè seu-pai o rci D. João I,em ttazer navios no maÍ, quer do lado do Mediterrâneo quer do
Atlântico, . gg. tinham por fim saltear os barcos qo. ,.r,Ëir- o,
muçulmanos rle Espanha e da África (z).

De Cândìdo Lusitano (s) tira o autoÍ o seguinte.
<<Considerava o fnfante D. Henrigue que, com o título que seu

Pai tomara, de Senhor de ceuta, frcaÇam èm' nzão desta coiquista
metidos naCotoa deste Reino os mouÍos de Fez e Martocos; Ë qo.
os netos de tão grande rei, com a posse que ele lhes deixara, deviãm
não descansar em estender por AfÃca ot rè.r, iustos domínios. Assim
discorria o rnfante e acendia-lhe o ânimo para estas conquistas a
forte razão de Governador da ordem da Caiaraia de cristo, Mitícia
que instituira seu terceiro avô El-Rei D. Dinis, para destruição de
Infiéis. Mas como 

'ma t-al grte*a, não obstant e cànontzâ-ra aiustiça
da causa, nem sempre achava aprovação na vontade de quem gor.ar_
nalra, enttou o Infante a,tiscat no pensamento nova conquista,
abalando-o seus altos espíritos a baícâ-la muito além de F., ,
Marrocos. E para que a emulação disfatçada em política não the
estoÍvasse a ideia, com as sabidas tazões da pobreia do Reino em
dinheiro e soldados, determinou fazê-ra à sua custa e ajudar-se dos
tesouros da sua Ordem, dos quais podia, como Senhor, despendeo>.

<<Amava o fnfante muito a sua glória como filho de lrm Herói;
e confessemos que nesta ideia ia emparelhado com o zelo e o desejo
de estabeleceÍ na posteÍidade um nomL s.m competidor em Hespanha.
Fama tão nova só se conseguia com os descãbrimentos de terras
desconhecidas, enriquecendo com elas .a ilustre Milícia de que era

. e) João Martins da Silva Marques, Dercobrinentos portugueus, vol. I,pâg. 4zo.
(:) !9dr-9 -de tzevedo, in,<Ârquivo Hi-stórico_portugu ês>, v ol. I, pâg. 296.

_.__ 
(:) 

^ 
Cândido Lusitano, Vida' do l{anle D. Hri,;,q;r', 

'iìrËtã,-r75a,
pags. r48 e segs.
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Cabeça, pois justamente não foi outro o alvo â que dirigiu suas

profundas meditações. Para as rcduzir a efeito, iá o estudo da

feografra the havia levado longa aplicaçáo e, das vezes que Passou
à -ê'ftic , não cessava de inquirir dos mouros notícias das pattes com
que confinavam os reinos daquele continente. Respondeu o efeito
à diligencia poÍque deles soube, não só das terras vizinhas aos ser-

tões de Ãfrica,mas da regtão de Guiné e de outÍas vastas povoações>>.

<<Conferidas estas notícias com pessoas de fé que podiam delas

dar testemunho e vendo que confrontavam, resolveu-se o Infante
a dar. prirclpio à grande obra que, tendo em si tantas dificuldades,

as maiores eram nos que se prez Yam de entendidos. Mandava em

cada ano dois e ttês navios, à sua custa, quase entregues à discrição
dos mares porque levavam ordem aqueles ousados mareantes de

tefltarem o descobrimento da costa além do cabo de Nã0, coisa que

até àqueles tempos excedia os termos de temeridade, sendo o passar

desteìabo um medo herdado de todos os navegaÍÌtes de Hespanha.

Partiam os exploradores prometendo atrevimentos, mas voltavam
sem acção que os honrasse, não se animando a p^ss t do cabo

Bojador, sessenta léguas adiante do de À/ao. .lút'paravam espantados

de um novo movimento das águas, parecendo-lhes que ferviam;
e a caiJsà era um baixo de seis léguas, medonho à vista e impossível
a veÍÌcer-se, por quem não sabia travegar' senão de Levante a Poente.

Se os pilotos daquela idade soubessem cortâr mais largo e afastar-se

do cabo as léguas que ocupava o baixo, passariam adiante; porém,
como aquela costâ eta a ítúca agulha de que se setviam, ou fosse

ignorância ou medo, não se atroiavam a apaïtaf-se do seu Íumo.
<<Estava o Infante na sua Yila, a que dera o nome de Terça

Nabal, e depois Ltro ttoc r^m pelo de Sagtes, fundada por ele na

enseada do Promontório Sacro, como sítio mais acomodado para

suas observações, faciütando-lhas as desmedidas eminências daquele

cabo, ao qual jâ então santific vz. 
^ 

nome de S. Vicente. Dali expedia
os repetidos exploradores que, quase enveÍgonhados de não desem-

penhárem a expectação, vinham pela Costa daBarbaria até o Estreito,
Íazendo muitas hostilidades nos môuros, persuadindo-se que' 

^Pare-cendo ao Infante com a relação de suas vitórias, frcarn em seu

ânimo belicoso bem contrapezado o pouco sucesso da pdncipal
diligência. Mas não eram estas as notícias que podiam então lison-
jeai aquele magnânimo coração, todo ocupado na glória de seus

descobdmentos. Quiseta o Infante, na execução deles, ocupar
todo o tempo; mas, opunham-se a seus desejos ou negócios do

Reino oo puisagens à África e, com estes esfotços, sofria ver ociosas

as ilustres ideias>.
<A Providência dispunha estas demoras pan dar a João

Gonçalves Zarco e a Tristão Yaz a primeira glória desta empresa.
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Eram ambos cavaleiros da Casa do Infante e que na facção de Ceuta
serviram a pâtria com tânto valor que seu Âmo entre os soldados
mais dignos Íeservava para eles um lugar distinto. Depois da tomade-
daquela pr^ça, ambiciosos de mais fama (comérció corrente dos
portugueses naqueles bons tempos) pediram estes animosos cavâ-
leiros ao Infante que, visto armaLï navios pata o descobrimento da
costa da Batbatìa e Guiné, se servisse ocupá-los em tão honrado
serviço. Como eÍâm pessoas que tinham nos feitos intrépidos bons
fiadores para se lhes cometerem acções arriscadas, alegrá aceitou o
Infante o oferecimento, parecendo-lhe que via já de perto o fim
ventuÍoso de suas esperanças>>

<<Mandou-lhes aÍmaÍ um navio e, com louvores e pÍomessas,
inflamou-os à empresa, dando-lhes ordem pâÍa que, correndo a
Costa da Bar.baria, pâssassem o Cabo Bojador, até ali temido como
sepultura dos navegaÍÌtes, e depois fossem descobrindo tudo o
mais que a Providência lhes deparasse. Para isto os instruiu nas
Tábuas de Ptolomeu, em que tinha um estudo de professor,
mostrando-lhes que aquela costa ia pegaÍ com Guiné até se meter
debaixo da Equinociab.

Assim pafitam aqueles cavaleiros, dos quais João Gonçalves
havia sido armado cavaleiro pelo Infante D. Henrique na.tomada
de Ceuta (1), no ano de Í4r9, e por causa de uma tempestade for.am
arrojados à Ilha de Porto Sanro. No ano seguinte aèharam a Ilha
da Madeira.

O povoamento destas iihas pelos seus achadores, que logo se
seguiu ao descobrimento, efectuou-se sob o directo patrocínib do
Rei D. João I sem nenhuma interferência do Infante D. Henrique (2).

Em t424, foi mandada uma expedição contÍa a ilha da Gtan
Canâr.ia, comandada por D. Fernando de Castro, para se obter um
ponto de etapa nas navegações para as costas afticanas(a), a qual
não conseguiu os seus objectivos.

Em 1426, Gonçalo Velho, nobre fidalgo da casa do Rei D. João I
e escudeiro, criado do fnfante D. Pedro(a), velejou até um lugar
chamado Terra Âlta, situado ao norte do Cabo Bojador (5).

Em 1427, Diogo de Silves achou as ilhas dos Âçores(9).

I

t'

í

e) Duarte Nunes de Leã,o. Crrjnim de D. Ioão I. oirs. zít.
('z) -Mario Hernandez Sanihez-Barba, Lis Tendeïtcür'E*pansims poÌtlr-

gttesai .e-( la_ppoca del Infaníe D. HenriErc, Madrid, t96o, pâg. 6ó.
. e) Floientino Pèrez Embid, Loí Descabíi*ítoõt'ei el Atlantico, etc.,

pirgs. rz3 e tz4.
Q-_Joseph Soares da Silva, Memtiriar para a Hi$tiria Del-Rei D, João I,Tomo IV, pâg. z16.
(:) Ayres de_Sá, Fry! Gonçalo VeÌho, vol. I, pâg. zt3.
e) Damião Petes, Ifitfliria dos Detcobrimentos.-Pírtuguírcs, págs. 49 e segs.
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Em 1434, Gil Eanes conseguiu dobrar aquele cabo, depois
de várias viagens terem sido efecfuadas para esse âm, sem o
atingir.

Desde então a costa ocidental de Àfrica foi sendo metòdica-
mente descoberta, voltando as caravelas coín mercadotias, entre as

quais o oiro que até aí sòmente se conseguia através dos mercadores
venezianos e, sobretudo, os escravos que então eram considerados
em todo o mundo conhecido como valiosa mercadoria.

Em r44t, Antão Gonçalves, partindo verosìmilmente de
Lisboa (1) trouxe os primeitos cativos que aqui chegaram, poÍ um
dos quais <<o Infante foi em conhecimento de mui grande parte das

cousas daquela terra onde ele moravo> (2).

Em 1444, três caravelas comandadas pelo mesmo Ântão
Gonçalves, por Garcia Homem e poÍ Diogo Àfonso, seguiram
parà o rio do Ouro passando pela ilha da Madeira para <<receber

sua vitualha ... porque havia al já" grande abastança de manti-
mentos> (3).

Uma grande tempestade separou os navios pelo que Diogo
Àfonso foi o primeiro a chegar ao Cabo Branco onde <<fez pôr em
teriawma cruz grande de madeira, parâ que os parceiros, acertando-se
de vir após ele, ou não sendo ainda passados, pudessem conhecer
que ele seguiaiâ ante eles. E com talfrrmeza foi aquela cruzposta,
que depois muitos anos durou uli" (u).

DoVisconde de Santarén (5),úra o autoÍ os elementos seguintes.
<<Em t 444 se estabeleceu em Lagos uma companhia pan continuat

os descobrimentos e panfazer. o comércio de Africa. Zutata indica
este facto quanto às pescarias no capítulo 95 da Crrínica da Conquìsta
da Guinê, mostrando que os habitantes dos portos marítimos do
Âlgarve iam pescar às costas e maÍes da Guiné, que paÍa este efeito
pediram e obtiveram licença do Infante, e se concertaÍam com
este príncipe de ihe pagar um certo direito. E foram, diz o cronista,
.até ao lugar que chamam o Cabo dos Raìuos, onde começaram sva
pescaria que foi da maiot <abundância, e, os nossos secavam o
pescado com grande admiração dos moutos poÍ veÍem o aúevi-
mento dos Portugueses> (6).

A companhia comercial de Lagos <<tinha as pescarias>> (7).

Francisco Fernandes Lopes, A Figura e a Obra do Infante D. Ilenriqae,

Gomes Eanes de Zrtara, Crónica da Gainé, cap. XV.
Crónìca da Guìné, Livraria Civì7izaçã,o, vol. I, pág. r9r.
lbidem, pâg. r9z.
Visconde de Santarém, Prìorìdade dot Dercobrìmeníot Portugueset,

1958, págs. 7r e 72.
Ibidem.
Ibidem, pâg. ll.

e)
pi'c.6:l:

()
e)
e)
e)

Lisboa,
i/6ì

(')
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Quem,requereu ao fnfante a Iicença pan ^ sociedade poder
comerciar foi Lançarote da Franca, seu criado, nascido em 1199,
o qual era almoxarife do rei, em Lagos, onde tinha casado com uma
filha do alcaide-mor da cidade, Soeiro da Costa, <<o escudeiro velho> (1).

Soeiro da Costa tinha sido um dos Doze de Inglateïffi. e,
de r4o4 a :'4-,6, serviu vários príncipes estrangeiros, ioi ferido
em r4r5 nabatúha de AzincouÍt e, ainda, no aÍÌo de 1447, com
mais de 6o anos, acompanhou o genro na sua segunda viagem de
descobrimento e deu o seu ÍÌome ao grande rio de Soeiro (z).

Foram assim em companhia seis caravelas cujo <principal e
primeiro capitão>> eraLançarote, tendo voltado ao reino nésse mèsmo
ano de 1444 com muitos cativos, de que o infante D. Henrique
recebeu o quinto, tendo então atmado cavaleiro a Lançarote da
Fnnca.

Também em t444, Gomes Pires, patrão del-Rei, por mandado
do infante D. Pedro, velejou até ao rio do Ouro com intuitos mera-
mente comerciais, levando como escrivão Lopo Fernandes do
Condado <<escudeiro da casa do infante D. Pedro> (B). Sabe-se
isto pelo capítulo XXIX da Crtínìca da Guìné e por uma carta de
quitação de D. Afonso V a Diogo Afonso Malheiro, conrador dos
almoxanfaãos de Guimarães e Ponte de Lima (a), onde se diz:
.:.... og trinta quatÍo mil quinhentos trinta e oito reais pretos
despendeu em compÍa de duas mil quatrocentas quarenta e duas
varas do dito pano (de linho comprado em Lamego) que foram
compradas aos preços sussos escritos e entregues a Gomez pirez
nosso _patrão pata levar ao Rio do Ouro com suas serapilheiras
segundo mostrou delo seu conhecirnento feito assinado põr Lopo
Fernandes do Condado escudeiro da casa do Infante D. Pedro que
ia pot escrivão da nossa caravela que os ditos panos levou ao dito
Rio assinado por Gomez Pkez feito r4 dias de Maio de t444...>>

Por esses tempos foi morto na ilha de Tider o capitão de uma
caravela, Gonçalo de Sintra. Por isso foi organizada èm r44t uma
expedição pan castigar os mouros de Tider, constituida pot zG cara-
velas das qaais catotze pertenciam à companhia de Lãgos, sendo
as Íestantes de Lisboa e algumas da ilha da Madeira das quais duas
foram armadas pelo capitão-donatârio do Funchal, João Gonçalves
Zargo. Era pois uma grande expedição de carâcter nacional (5).

(i) Fortunato de Àlmeida, Ilistrjria de Poríugal, tomo III, pirg. 766.e) Ibidem.
_ (t) Ântónio J. Dias Dinis, O. F. M., Vida e Obras de Gones Eanet da
Zurara, pâC. 47g.

(:) Pedro.de Aze{edo, Documentos das Chancelarias Reais, romo I, p^g.4r5
f) Francisco Fernandes Lopes, A Figara e a Obra da Inj'ann D.'Utíri).,,ó,

P^g. 7i.
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Do cotpo das caravelas de Lagos (1) era capitão-mor Lançarote

da Franca, sendo capitaneada uma das caravelas por Soeiro da

Costa, embora ele tivesse perdido uma das rnâos combatendo os

mouÍos no descerco de Ceuta (2), e outra pelo mercador de Lagos,

Vicente Dias.
Das caravelas de Lisboa, uma Pertencia ao Rei, sendo seu

patrão, Gomes Pires, que ia portanto por mandado do Regente

D. Pedro, pois se estava em 1445 (3)'

A expèdiçao cumpriu o seu obiectivo pdncipal tendo desba-

r.atado os habitantes de Tider, distinguindo-se o veterano guerreiro
Soeiro da Costa que então foi armado cavaleito.

Em seguida, algumas das catavelas voltaram ao Íeino, mas outÍas

continuaram a'vante por proposta de Gomes Pires, o qual bem
sabia <<a vontade do senhot Infante D. Pedro (a) como é grande de

saber parte da terca dos negros especialmente do rio do Nilo, pelo

qual eu tenho determinado fazer viagem contra aquela tetra, tta,ba-

lhando quanto puder pan chegar a ele>>.

Umã destas caravelas pertencia ao mercador Vicente Dias

o qual, na foz do rio Senegal, foi ferido no Íosto por uma azagaia

arrémessada por um gúnéu, <a qual lhe cortou acetca toda uma quei-
xada(5); em cujo retorno o guinéu recebeu outra ferida, ainda que

tamanha não fota como â outra que antes dero (6).

Â grande ferida sofrida por Vicente Dias foi, certamente, supeÍ-

ficial, pois lhe petmitiu continuar a viagem.
,{i caravelas dirigitam-se então ao Cabo Vetde tendo encon-

trado uma ilha onde havia mútas cabras e onde <(tomaÍâm âgaa>>.

<<Seguiram mais avante, até que achatam outra ilha, na qual
xitam peles frescas de cabras, e outrâs coisas por que conheceram
que iá outÍas catavelas seguiram zvante; e por certificação sua,

acharam nas árvores entalhadas as aÍmâs do Infante e isso mesmo

letras, em que estava o seu moto>) (t). D" facto,iâ Álvato Fernandes

tinha passado poÍ ali e seguido avante.

O p^ttão del-Rei Gomes Pires, na volta pata o teino, entrou
no rio do Ouro, pelo qual subiu até âo porto em que no outro ano

e) Ásia dr Joam de Barros, 1.e Décad1 Çot1nb1a,- rq3z-,-pâg. 4o..

fi Gomes Ilanes de Zrtara, Crónica do Conde D. Pedro d.e Menerct,pitg,+lo,
(tt José de P.rz:gança. Crónica da Guìné, Potto, LivrariaCivilização, vol. II,

oâs.6r.
e) Vitorino de Magalhães Godinho, Documentor sobre a Expanúo Portu-

puesa, vol. U, pág. 23i, nota t.' ' O Gonies"Eaáéó de Zírata, Crónìca dos Feilos da Guiné, Âgência Geral
das Coiónias, Lisboa, 1949, Pâg. 269.

e) Viiorino dé Magal6ael Godinho, Docanentos nbre a Expansão Porta-
guesa, vol. II, Pitg, z3t.
: ' O GómesÏaáes ãe Zrtara, Crónica da Gainé,Livtatia Civilizaçáo, vol' II,
Pâ9.+2.
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estivera (1). Âí combinou com os mouros que (no outro ano, no
mês de Julho, tornasse ali, onde acharia negÍos em avondança,
e ouÍo e mercadoria em que muito poderia aproveitar> (z).

Segundo o grande mestre, professor Dr. F. C. l7ieder, o maior
historiador da catografra africana, a ilha de Santiago, do arquipé-
lago de Cabo Verde, foi descoberta (ocasionalmente) em r44y,
por Vicente Dias, quando na suâ catavela Íegressava da costa afri-
cara ao reino tendo, dez anos depois, na sua viagem com Cadamosto,
contado â este o descobrimento que frzera (s).

Também Íro ano de 1445, o Infante D. Pedro mandou povoaÍ
a sua ilha dos Açotes a que havia dado o nome do Arcanjo Szo Miguet
que era da sua paticwlat devoção tendo adoptado as suas balanças
pan a sua empresa (a). Ficou capitão-donatâtio da ilha, o nobre
fidalgo, criado do mesmo Infante, Gonçalo Velho.

Em 1446, Akaro Fernandes enviado por João Gonçalves
Zatgo para seguir <<o mais avàflte quanto pudesse>>, a tsa caravela
<foi mais longe que todalas outÍas, tendo sido Íecompensado com
cem dobras pelo Infante D. Pedro e com outras tantal pelo Infante
D. Henrique>>.

No mesmo ano de 1446, Gomes Pires velejou àté ao rio do
Ouro com o fim de encontrâr os mouÍos com quem havia combi-
nado, no ano anterioï, ttocat guinéus por panos (5).

Do Dr. Manuel ïfehno (6) tha o âutoÍ os seguintes apontamentos.
O Infante D. Pedro, ao invés da atitude que ihe atribuem Rui

de Pina e mais tarde Oliveita Martins e outros èscritores, patrocinou
indirecta e directamente as conquistas em "Lfticae os Descõbrimentos
Marítimos. ïndirectamente colhendo pàta D. Henrique nas suas
viagens, informações sobre as estradas comerciais e trazendo-Ihe
de Yeneza o Liuro de Marco Polo; dfuectamente resolvendo passar
em r44t, com D. Âfonso V e D. Henrique, a teïras d'Além-Mar
<<para estenàerem afama e a conqaìsta e tlrflarem aojago de Cristo as terrat
sujlitas aos ìnfêis>> e obtendo pâÍa esse efeito do papa Eugénio IV
a bula Rex Regum que, pedindo à Cdstandade queãfudasse Portugal
a exterminar os muçulmanos, mandavà prcg ï. a cruzada contra eles,
concedia aos expedicionários privilégios iguais aos que p^rtiam
pan 

^Teta 
Santa, âos que auxiliassem pecuniàriamente essa empÍesa

e) Gomes Eanes de Zutx4 Cninica da Guinrí,Livratia Civilização, vol. II,
p^c.gt.

e) Ibidem, pâg. ,)6.

_ (') José Moreira de Campos, O Infante D. Henriqne e ot Descobrimertot
I'orÍilgileJel, pâg. tz9.

(t) Ftei Ftancisco de Santa Mztia, O Ceo Aberto na Terra,p^s., 41\.
e) Crónica daiGuiné, Lívrz;úa Citilizaçã,o. vol. TI. ttâs.. íìr)." '"

^ (t)- Manuel lI-eleno, Sabsídios para o- Estrulo da' ÌÌe{ência'de D. pedro,
Duque de Coimbra, Lisboa, ry3, pitgi. 20 e zr.
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a inteita remissão dos pecados, às famílias dos primeiros a pÍotecção
da lgreia e a Poftugal as terras conquistadas; directamente ainda
premiando os mais audaciosos navegadores, como fez a Ãlvato
Fernandes a quem deu cem dobras por ir rro léguas além de Cabo
Verde, favorecendo o poyoamento dos Âçores e píomovendo ele
mesmo a colonização da sua ilha de S. Miguel, mandando em r44j
Gomes Peúz ou Piriz à Guiné com o fim de estabelecer relações
cometciais com os indígenas, incitando D. Henrique com a isenção
da dlzima e de poÍtagem do que viesse do arquipélago daMadeira,
com a concessão do monopólio do comércio com as Canâtìas e
com todas as teÍÍas além do Bojador.

De José de Bragança tira o autor os âpontamentos seguintes (1).
<O Infante D. Henrique é, sobretudo, o representante da polí-

tica de conquista, da ideia de criação de um reino português do
Âlgare de além-mar. Ele representa o espírito medieval de cava-
laria, oposto, por excelência, ao espíÍito experimental da Renascença,
que se orienta pata 

^ 
descoberta das novas totas marítimas do

comércio pacífrco e da inÍluência cltlizadota, É D. Pedror euem,
de Bruges, tevela a incompreensão da Europa, peÍante a obstinação
poÍtuguesa em Marrocos. É ele quem, Íìas suas viagens por dife-
Íentes países, se prepâÍâ pan dar orientação nova à política exteÍna
de Portugal. É ele qwem traz de Veneza uma famosa caïtr- geogrâ-
frca, antes das viagens naradas nestâ crónica. É ele quem povoa
a sua ilha de S. Miguel, antes de qualquer outra dos Âçores, e ali
manda ctiar. cavalos de guerra, que faltam no país; que tr.az de Iâ
o défice do fâo, o qual se come depois com fattara; ele, finalmente,
quem manda Gomes Pires com a grande Canvela Real, destinada
a prosseguir na viagem de descobrimento, quando as câravelas de
Lagos regÍessam cheias de escravos com sua missão cumpridu.

Do Dr. Vitorino de MagaÌltaes Godinlto tita o autot os seguintes
períodos.

<<Pretende-se que o Infante de A Virtuosa Bemfeitoria encâÍnasse
a polltica de fixação, diametralmente oposta à política de transporte,
mas â verdade é que na discussão que precedeu Tânger contrariou
sòmente a conquista de possessões sem sequeÍ aludir às viagens
marítimas, e na anterior c^tta de Bruges, ftisa a mesma nota. É, fâcil
mesmo aduzir exemplos de incentivo seu às navegações, àté nz
C r tí n ì c a da G u in é de Zwïara, a qual é contudo a ap olo gia de D. Henrique.
O mais significativo, pârece-me, porém, que é o sincronismo entre â
inÍluência política exercida por D. Pedro e a intensidade das viagens
de descobrimento. Enquanto até t44r se reaüzam só três viagens,
desse ano a t447 efectuam-se vinte. Em compensação não se regista

e) Crónica da Guiné,Livtaria Civtlização; Porto, 1917, vol. I, pág. XLI.



139

nenhumâ tentatìvaem Marrocos, ao passo que antes as navegações
se tinham inteÍÍompido pata. a ida a Tânger.

Este conjunto de dados leva a a-ventat a hipótese de que a
Regência de D. Pedro foi decisiva para os descobrimentos, desviando-
-nos do objectivo norte-africano. E quere-se â contrâ-prova? Â partir
de 1448 cessam as viagens de exploração, afrrmam unânimemente
as fontes, e só de novo se rcalizam em 1456, e não por mandado
de D. Henrique> (1).

<<Â expansão deve-se nã.o a uma iniciativa única mas â unìa
pluralidade de inicativas:

a) Ceuta 
- João Âfonso e D. João I;

b) Passagem do Bojador-D. Henrique e talvez D. Pedro;
c) Exploração da costa africana até à Sern de Leoa - D. Hen-

rique, D. Pedro e particulaÍes)).
<<Na expansão divergiram duâs orientações: conquista terri-

torial e navegação comerciab>.
<<Âs duas orientações de expansão correspondem aos interesses

contrâstantes da nobreza e da burguesia>>.
<A Regência de D. Pedro desviou do plano marroquino e

promoveu decisivamente a exploração atIàntica>> (2).
. De outra obra do Dr. Magalhães Godinho (3) tira o autor o
seguinte.

<Não só a costa marroquina era abundantíssima de pescaria
como ainda poÍtugueses e castelhanos iam iá pescaÍ efectivamente.
A importância da pesca nas costas africanas ressalta do facto que
foi objecto de negociações diplomáricas enre Portugal e Castela
nos reinados de D. João II e de D. Manuel>> (a).

<Sabido que D. 
-Pedro 

estimulou os descobìimentos e o desen-
volvimento de relações comerciais pacíficas com a Guiné e aten-
dendo a que defendia a colonização interna e a colontzação das
ilhas (como meio de obviar à carëncia de cereais, sem recorrer à
anexação do Algarve de além-mar), há que concluir que a sua política
era simultâneamente de fixação e de transpote>> (5).

<D. Pedro aceitava o quadro de valores:
a) serviço de Deus;
b ) proveitos;
c) honra> (6).

e) Vitotino de Magalhaes Godinho, A Economia dos Descobrimeniot
Henrìquinos, pâg. r4r.

e) Ibidem, pà9. ztz.
e) Vitodno de Magalhães Godinho, DoctmenÍot sobre a Expantão PrtiÍtç

gueJa,

e) Ibidem, vol. II, pág. io.
e) Ibidem, pí'9. r3t.
C) Ibidem, pâg. 136.
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<<No seu testamento D. Duarte deixava indicado que, durante
a menoridade do frlho, a Regência devia ser exetcida pela ninha
D. Leonor. Irmã dos <<Infantes de Aragão> e da rz;inha de Castela,
o seu governo representa-va uma 

^meaç 
de intervenção na política

poftuguesa de manejos castelhanos; mulher, afecta ao Infante
D. Henrique e desafecta ao Infante D. Pedro, a nobreza consi-
detava a sua regência como uma óptima oportunidade de obter
mercês e privilégios e dominar o Estado. Foi nestas circunstâncias
que as cidades do país, a burguesia nacional, impuseram primeiro
a associação do exclarecido D. Pedro ao goveÍno, e, em seguida,
a passagem da Regência pãr as mãos deste Infante. Os aconte-
cimentos de 438-r44o constituem assim como que uma segunda
Revolução de 1383-1385.

O triunfo da burguesia em t44o abre um período de intensa
exploração maútima que fecha em 1448 com o frm da Regência e
vitória da nobreza. Afigura-se-me que são as condições sociais-
-políticas da época da Regência que explicam o impulso dado às

navegações e o abandono da política marroquina. Não é de forma
algtma à intciativa de D. Henrique mas à política de D. Pedro e à
iniciativa dos burgueses que se deve fundamentalmente esta deci-
siva expansão comercial-matítima, bem como a colonizaçáo insular.
Já Manuel lleleno, num estudo em que aliâs falha na interpretação
da Regência e dafr,gura do Regente, vincou que D. Pedro estimulara
os descobrimentos; José de Bngança foi mais longe, revelando o
antagonismo dos dois tipos de expansão (territorial-guerreiro e

comercial-marítimo). É preciso dar um passo mais, e relacionar
as explorações geográfico-mercantis com o triunfo político da
burguesia de t44o a 1448>> (1).

<O papei de D. Henrique nos bonÍlitos que precederam e
seguiram a Regência de D. Pedro é muito equívoco. Sem dúvida
ao lado danobreza contÍa as cidades, pÍocuÍou frrmar a sua situação
apresentando-se como âtbitro dos partidos> (2).

<<De r44o a 1448 as navegações cla iniciativa do Infante
D. Henrique foram:

r) r44'r - Ântão Gonçalves-Rio do Ouro (primeiros cativos).
z) l.441 

- Nuno Tristão - Cabo Branco.
) 44t - Nuno Tristão 

-Adegete 
e Garças.

ò 1444- Gonçalo de 'Sintra-Ârguim.
t) 1444- Nuno Tristão -Terca dos Negros.

(1) ,Vitorino de Magalhães Godinho, .Dzrumentlr .robre a Expanúo Poría-
guesa, vol, Il., pâ9. 169.

e) Ibidem.
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As navegações de iniciativa não henriquina:
r) 1444-Lançarote-Naar e Tider.
z) r444-Dinis Dias-Cabo Verde e Ilha de Palma.
j) r44j - Dinis Eanes, Álvaro Gil, Mafaldo (Gonçalo Coelho)

-Tena dos Negros.
+) r+q.s -Álvaro Fernandes-senegal e Cabo dos Mastros.

t) r44t - Gomes Pires e Lançarote - Senegal e zona. de Cabo
Verde.

6) -'446 
- Nuno Tristão - Rio ao Sul de Cabo Verde.

ì :'446 
- 

Álvaro Fernandes - Rio e enseada ao sul do
Gâmbia.

8) 1446 - Estêvão Âfonso e 6 caravelas-Terra dos Negros.

9) r44j -Yalarte-Terra dos Negros ao Sul do Cabo dos
Mastros.

Do Padre Antónìo Brásio tfua o autor os elementos seguintes.
<<Rigorosamente falando - como escreve o R. P. Dias Dinis,

O. F. M. - 
os primeiros missionários desta costa ocidental afrìcana

foram os navegadoÍes e mef,câdores de Quatrocentos. Ao saltarem
na <<balsa>> da Guiné animava-os o fervor reügioso, e embora thes
não fosse estrânho nem indiferente o desejo do lucro, animava-os
sobretudo o,ideal de cruzado e de missionário...>>Q.

<<Âs caravelas arvorrvam as bandeiras da cntzada ow a ctuz da
Ordem de Cristo. Grandes cÍuzes de madeira assinalavam aos
maÍeantes âs pâragens descobertas, e como que a tomâr posse das
ÍÌovas teÍras em riome do Evangelhoo (,).

<<Deixámos provado que os primeiros missionários portugueses
da <<grão balsa da Guiné> foram os navegadores e mercadores do
Infante, cujos nomes ficaram registados p^t^ sua e nossa glóÁa,
nos textos dos cronistas coevos... Mas se a acção missionária dos
leigos precedeu a evangelização pròpriamente dita do padre, esta
não foi descurada por D. Henrique. Já vimos como ele sonhava
coÍrveÍteÍ aquele povo infiel e bârbaro com apóstolos arrancados
ao seu próprio meio> (2).

Qual teria sido a razão da obra dos descobrimentos ser, até
há pouco, atdbuída exclusiuaruente ao Infante D. Henrique?

Poder-se-á compreender tal facto, no PareceÍ do autor, da
maneira seguinte.

Como Manuel Heleno, José de Bragança e Vitorino de Maga-
lhães Godinho perfeitamente esclareceram, houve uma forte acção
do Infante D. Pedro na génese dos descobrimentos, mas Gomes

P.e Àntônio Brásio, A Acção Mitionárìa no Período Henriqnino,
e 90.
Ibidem.

e)
págs.8r

e)
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Eanes de Zwtan diluiu-a, o mais que pôde, nâ sua Crónica dns Feitos
da Guiní.

Os restantes e principais cronistas dos descobrimentos, Duarte
Pacheco Pereira e João de Barros escreverâm durante os reinados
de D. Manuel e D. João III, filho e neto do Infante D. Fernando,
o qual foì fllto adoptiuo e berdeiro do Infante D. Ifenrique, e que tinha
rancot ao seu tio o Infante D. Pedro, considerando-o o perseguidor
da sua mãe a. ninha D. Leonor, de tal modo que não conõrdou
c,om a sepultura dos seus ossos no túmulo da igteja da Batalha que
lhes estava destinado.

Âssim compreender-se-á o motivo de no mosteiro dos Jerónimos,
mandado construiÍ pelo rei D. Manuel, se ver a estátwa do fnfante
D. Henrique, gm lugar principal, não havendo a mais pequena
memória do Infante D. Pedro, num sumptuoso monumentos cheio
de estátuas.

O POVOÂME,NTO DÂ ILHA DA MADEIRÂ
E DOS AÇORES

A ideia da viagem às ilhas de Porto Santo e da Madeira inicial-
mente, e depois a do povoameÍÌto, paritam dos escudeiros João
Gonçalves Zatgo e Tristão Vaz Teixeira, sendo a respectiva auìori-
zação dada pelo Rei D. João I e não pelo Infante D. Henrique.
Só em r4t3, jáL morto o pai, D. Henrique receberá os direitos sobre
o arquipélago madeirense. O rei empreendeu a colonização da
iÌha por um lado pelo seu valor económico directo (criação de gado,
sângue de drago, culturas), por outro lado pelo seu valor estraté-
gico. Não foi o Infante mâs o Rei que concedeu a Madefua a
Gonçalves Zaryo (L).

Tendo recebido o senhorio das ilhas em 1431, o fnfante doa
a Tristão Teixeira a capitatia do Machico por cafta. de 8 de Maio
de r44o e a Gonçalves Zargo a capitania do Funchal por c^lta
de r de Novembro de r4yo (2).

É inegável que o povoamento da Madeira se realizou em Íìome
de D. João I; como conciliar este facto com a sua atribuição a
D. Henrique nas crónicas e diplomas henriquinos? É de admitir
por um documento publicado nas anotações às Saudades da Terra,
de Gaspar FÍutuoso, por Rodrigues de Azevedo, qwe a colorúzação

(1) . Vitorino de Magalhães Godinho, DontrzenÍot tobre a Expansão Portu-
guesa, vol. I, págs. q5 e q6.

e) Ibidem.
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da Madeira se efectivou sob o patrocínio de D. João I, sem inter-
venção do filho D. Henrique (1).

O povoamento dos Açores deve ter começado em 1439 o.tr
Íìo ano seguinte. Possìvelmente a sua finaüdade seria:

a) Fomentar a colonização criando possibilidades de rápido
desenvolvimento económico ;

b) Resolver o problema cereallfero da metrópole. (2)
' A ilha de São Miguel, donataira do fnfante D. Pedro, foi
mandada povoar em r44r, por este Infante, ao seu criado Gonçalo
Velho.

D. Pedro era decidido partidário da colorização das ilhas,
e mais ainda foi o seu mais efrcaz promotor durante a Regência.
Possìvelmente D. Pedro queria resolver os problemas económico-
-sociais portugueses (carência de cereais, necessidade de expansão
de mercados, sustentação dos nobÍes, etc.) pela colonização das
ilhas e pela navegação comercial à Guiné, em iez da conquista de
Marrocos que julgava impossível ou ruinosa com os recursos de
que se dispunha. Â importância económica de S. Miguel ressalta
com clareza: cereais, vinhos, pescaria, madeita, legumes (3).

Segundo conta Diogo Gomes, na <<Relação dos Descobrimentos
da Guiné e das Ilhaso (4), o Infante D. Pedro, sendo regente do
reino de Portugal mandou homens 

^ povoat a ilha de S. Miguel
e enviou para ai muitos trotoner, cavalos da Alemanha. Â este respeito
fez o Dr. Vitorino de Magalhães Godinho o seguinte comentáÍio (5):
<A obscuridade que envolve a frgura do Regente não nos permite
avaliat a amplitude da sua acçã.o, queÍ nos descobrimentos quer na
colotização; por aqui vemos que esta o pÍeocupou e, embora arro-
jado, não é ilícito rventar que lhe deve decisivo impulso (cujos
tÍaços houve depois o cuidado de apagar)>>.

Do Dr. Danião Peres (B), tira o âutor os apontamentos
seguintes.

Referindo-se ao início da povoação da Madeira, o Infante
D. Henrique declara n^ carta de concessão do espiritual da Madefua,
Porto Santo e Desertas à Ordem de Cristo: <<comecei de povoar a
minha ilha da Madeira haverâ ora- trinta e cinco aÍÌos...>> Acerca
do mesmo âssuÍÌto, D. Afonso V cita, mais tarde, a outras decla-
rações do fnfante: <<E disse-nos o dito fnfante meu tio que ÍesguaÍ-

(1) 
- 
Vitorino de Nlagalhães Godinho, Documentos sobre a Expansão Poríu-

guen, vol. I, pâg. q9.
e) Ìbidem, págs. zo9 e zro.
(1 Ibidem, pâg. zr.z.
e) Ibidem, pág. ro5.
e) Ibidem, pág. r r y.
e) Damião Peres, D. João I,Lísboa, r9r7, págs. 6r e seg,

I

t
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dando ele como João Gonçalves Zarquo cavaleiro de sua casa for.a
o primeiro homem que por seu mandado fota povoar as ditas ilhas...>

Ora, o Rei D. Joã.o I, em contraposição às declatações do
Infante a que atrás nos referimos, declara-se, falando da Madeira,
Reì e Senltor da dita llha de todo o new poder regalado e absoluto e afrrma
que João Gonçalves Zargo foi, por sua ordem, distribuir as teÍras
da ilha (1).

Também é igualmente notável que não tendo o Infante conse-
guido alcançar em vida de D. João I a doação das ilhas descobertas,
ela lhe foifeita por D. Duarte logo no primeiro ano do seu reinado(z).

Se nos detivermos neste facto e o aproximarmos da ultima
afrrmação de D. João f, setemos levados a concluit que o monarca,
embora reconhecesse a importância dos descobrimentos, via neles
também um germe de independência do Infante p^r com a. coto ,
independência que a todo o tÍaÍÌse queria evitat reivindicando para
si com toda a energia a iniciativa na administnção das terras desco-
bertas e todos os direitos de soberania nelas.

Dâ aindaforça a esta suposição o depoimento de João de Batros,
ao referir-se às intenções do Infante: <<Porque vendo ele como os

mouÍos do reino de Fez e Marrocos frcavam por conquista metidos
na cotoa destes Reinos, poÍ o novo título que seu pai tomou de Senhor
de Ceuta, e que por esta posse rcaL a empresa daquela gueffa. era
púpria dos Reis deste Reino, e ele não podia intervir nisso como
conquistador mas como capitão enviado, em o pÍocesso da qual
gueÍra ele havia de seguir a vontade del Rei e a disposição do Reino
e não a sua, assentou em mudar esta conquista para outras PaÍtes
mais remotas de Espanha do que eÍam os Reinos de Fez e de
Marrocos. Com que a despesa deste caso fosse própria dele e não
tachada poÍ outrem; e os méritos do seu trabalho ficassem metidos
na Ordem de cavalaria de Ctisto que ele governava, de cuio tesouÍo
podia despendeo (3).

É desconhecida a data da cafta de D. João I em que o monarca
se mostra tão cuidadoso defensor de todas suas pÍerrogativas; ela é,

porém, indubitàvelmente, posterior de alguns anos ao início da
colonização da Madeira. Assim explicar-se-ão as afirmações do
Infante que estão em contÍâdição com as do diploma Égio. ,\ inge-
rência que o fnfante teve desde começo na colonização e exploração
das ilhas teria ido sucessivameÍìte aumentando até chegar a um
ponto em que inquietou o monaÍca. Neste momento o monàrcà
expediu a carta centralizadora, a qual não representaria mais que

0) Documento tÍanscrito no manuscrito intitulado Registo da Prouedoria
da Real Faqenda, publicado to Heraldo da Madeira, de r9o7.

e) Cztta de z6 de Setembto de 1433,
O João de Barros, Primeira Dhada, Livro I, cap. II.
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um poderoso entÍave às ambições do Infante, tendo o monaÍca,
para lhe dar mais força, apresentado ceÍtos factos pela forma que
the pareceu mais adequada aos seus intuitos.

No tempo de D. João f apenas se colonizou o gÍupo da Madeira
e assim não houve ocasião pâra outÍos conÍlitos que esclarecessem
amplamente a atitude do monarca. Depois da sua moÍte ^ cotoa
manifestou-se francamente favoúryel às pretensões do trnfante.

ALGUMA CRONOLOGTA HISTÓNTCA

14Ít - Tomada de Ceuta.
1416 - Embaixada do Rei D. João I ao Concílio de Constançâ.

Um dos oradores (embaixadores) foi Álvaro Gonçalves
de Ataíde (1).

r4r8 -Bula do Papa Mattinho V, Rex Regam, convidando os
príncipes e todos os cristãos a associarem-se aos portu-
gueses na sua luta contfâ os mouÍos.
Obs. Esta bula foi concedida por súplica apresen-
tadaaoPapapela embaixada ao Concíüo de Constança(z).

- Bula do mesmo Papa, Super gregen domìnìcum, autoti-
zando os súbditos do monarca português a comeÍciâr
com os infiéis (2).

t4r9- Achamento da ilha de Porto Santo, pot João Gon-
çalves e Tristão Vaz.

- Lutas pan o clescerco da cidade de Ceuta.
t4zo - Achamento da ilha da Madeira por João Gonçalves.

- Bula do Papa Martinho V concedendo ao Infante
D. Henrique aAdministração-Geral da Ordem de Cristo.

r4zi - Fundação da Congregação dos Cónegos Seculares de
S. Salvador de Vilar de Frades.

_ Partida do fnfante D. Pedro para combater os tuÍcos
na Hungria.

r4z7- O Infante D. Pedro é eleito cavaleiro da Janeteita.
__ Reconhecimento dos Açores por Diogo de Silves.

- Gonçalo Velho veleja até à Terta .fÃta.
t4z8 

- Regresso a Portugal do fnfante D. Pedro trazendo de
Pádua uma relíquia de Santo António.

- O bispo de Évora D. Álvaro de Abreu é enviado à
Borgonha por D. João I, para trataÍ do casamento da
ïnfanta D. Isabel com o duque Filipe-o-Bom (3).

;)

l',
j

J

i
!t
I

C) Padre José de Castro, Portugal em Roma, vol. II, pâg. 3+2.(:) Jaime Cortesão, Os Denobrinentot PorÍuguercr, vol. I, pâgs. 4o e 4r.
e) J. Cardoso Gonçalves, O CammenÍo di Isabel de Pòrtugal, pitg, t4.
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r4zg- O duque de Borgonha envia a Portugal o seu pintor
Jean van Fyck pan pintar o tgtrato de D. Isabel.

- Â Infanta D. Isabel casa em Lisboa, no Paço da Alcá-

çova, por procuração, sendo oficiante D. Álvaro de
,.{.breu, e segue para a Borgonha acompanhada poÍ este
mesmo bispo, pelo seu irmão o Infante D. Fernando,
pelo conde de Ourém D. Afonso e por outÍos fidalgos,
entre os quais os cónegos de S. Salvador de Vilar,
João Vicente (Mestre João) e o doutor Martim Lourenço
chamados pelo Rei a Lisboa expÍessamente paÍa esse

frm, a. pedido do Infante D. Fernando (1).

r4to - Os cónegos de S. Salvador de Vilar, João Vicente e

Martim Lourenço, depois de dois meses de permanência
na Flandres, seguitam para Roma, p^ra prosseguirem
no estabelecimento da sua congregação peÍante o papa
Martinho V e levando credenciais para trat^t na
curia romana de negócios de Portugal e da Borgo-
nha (2).

r4tr - Morte do Papa Martinho V. Eleição do cardeal Gabdel
Condelmátio que tomou o nome de Eugénio IV.

- Eugénio IV nomeia o cónego João Vicente bispo de

Lamego, agradecido por ele o ter salvado de uma
grave enfermidade.

r4tj- Morte do Rei D. João I. No Terreiro do Paço da
Âlcáçova faz-se o levantamento do Rei D. Duarte
pronunciando a costumada arcnga o bispo de Évora
D. Álvaro de Âbreu. Nas exéquias foram oradores,
além de outros, o doutot Diogo Afonso Manga-,
-Ancha e o frade franciscano da observância Ftei Gil
Lobo.

r4j4_ Gil Eanes dobra o cabo Boiador.
r4t6 - Embaixada ao concílio de Basileia.
r4t7 - 

Tentativa malogtada da concluista de Tânger.
Í458 - Falecimento do Rei D. Duarte, na idade de 47 anos.

-Levantamento 
como rei do Príncipe D. Âfonso, que

então tinha petto de sete anos.
r4t9 - Crise da regência do reino.

- 
Embaixada a Marcocos para libertar o Infante D. Fer-
nando, sendo embaixadores Martim de Távora e o
licenciado Gomes Eanes.

(t) Padre Francisco de Santa Maria, O Ceo AberÍo na Terra, pirg' zzt.
P) Comandante Moreira de Campos, Doìs Bispor de Vina, pág. rr.
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- Seguem para Roma em embaixada do regente D. pedro
ao Papa Eugénio IV, D. Rui da Cunha, prior da cole-
giada de Guimarães e Frei João, provincial da Ordem
do Carmo e futuro bispo de Ceuta.

r44o - Falecimento do bispo de Évora D. Álvaro de Abreu.

- Em Dezembro (1) chegam a Portugal os embaixadores
enviados a Roma. Trazem a dispensa verbal p^n o
casamento do rei D. Afonso V com a frlha do fnfante
D. Pedro, sua prima, D. Isabel. Tnzem também uma
Bula pela qual o Papa isentow pata sempre das dioceses
de Tui e Badajoz os territórios portugoeses de entre
Minho e Lima (Valença) e o de ãtem Guadiana
(Olivença), incorporando-os Íro bispado de Ceuta.
Mais conseguiram que o Mestrado de Âvis ficasse
isento do Mestrado de Calatray^ em Castela.

1442 
- Falecimento do fnfante D. João, condestável de por-

tugal e administrador do mestrado da ordem de
Santiago da Espada.

- Falecimento, em Castela, do prior do Crato D. Frei
Nuno de Góis.

- O Infante D. Pedro, regente do reino, faz duque de
Bragança ao conde de Bãrcelos D. Afonso.

r44t - Falecimento do condestável de portugal e adminis-
trador da ordem de Santiago da Espãda D. Diogo,
filho do infante D. João. Sucede-lhe na administrafao
do Mestrado o príncipe D. Fernando, filho do rei
D. Duate e, como cóndestável, D. pedro, filho do
Infante D. Pedro.

- Faldcimento, em 5 de Junho, do Infante D. Fernando,
no cativeiro de Fez, suçedendo-lhe na administração
do Mestrado cle Avis, D. Pedro, álho do Infante
D. Pedro.

- Em Dezembro, o Íegente D. pedro envia de Íìovo o
provincial do Carmo Frei João como embaixador ao
Papa Eugénio IV.

r444-trrei João consegue a dexanexação do Mestraclo de
Santiago da Ordem de Cáceres cuja secle era a cidade
de Uclés em Castela e a dispensa para o príncipe
D. Fernando poder casaÍ com a snã prima coirmí
D. Beatriz, filha do Infanre D. João, iâ falecido.

- Frei João é nomeado bispo de Ceuta (D. João Manuel).

(r) 
. Ânselmo Braamcamp Ftefue, Lìuro Terceiro tlot Brasões da ,S'alade

Siníra, pâ9. lr8,
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Í44j - O condestável D. Pedto, filho do Infante D. Pedro,
depois de ser afmado cavaleiro pelo Infante D. Henrique,
segue pârâ Castela à frente duma expedição i:ortuguesa
pan auxiliar o rei D. João na luta coÍttra os Infantes
de Âragão, irmãos da ninha D. Leonor, mãe do rei
D. Âfonso V.

- Expedição nacionaï à ilha de Tider, paÍa câstigo do$
mouros seus habitantes autores da morte de Gonçalo
de Sintra.

- Descoberta da ilha de Santiago, do arquipélago de
Cabo Verde, por Vicente Dias (Teoria de Wieder).

- Povoamento dâ ilha de S. Miguel, por Gonçalo
Velho, por mandado do fnfante D. Pedro, donatário
da ilha.

- Falecimento de D. Fernando de Noronha, conde de
Vila Real.

- O licenciado em teologia e cónego de S. Salvador de
Vilar de Frades, Jorge da Costa, é escolhido pelo regente
D. Pedro para mestre da Infanta D. Catarina, irmã
do tei D. Âfonso V.

- O rei de Inglaterra Henrique IY faz a ,êrlvaro Yaz de
Âlmada, conde de Âvranches (cidade da Normandia
que então pertencia à Inglaterru) o qual passa â usâr
o Írome de D. Álvaro de Âlmada.

- Morte da rainha D. Leonor, em Castela, depois de
ter passado muitas privações, valendo-lhe com dádivas
em dinheiro o seu ptimo D. Fernando de Noronha.

1446 - Em Janeiro deste ano o rei D. Afonso V atinge a maioti-
dade (catorze anos).

- O bispo de Lamego D. João Vicente é nomeado pelo
Papa, bispo de Viseu.

- D. Sancho de Noronha é feito conde de Odemira.
1447 - O bispo de Viseu D. João Vicente pafte parl- Castela

como confessor, esmoler-moï e capelão-mor de D. Isabel,
filha do falecido fnfante D. João, que.se havia tornado
rainha de Castela pelo seu casameÍìto com o rei João III.

1448 
- Casamento solene de D. Âfonso V com sua prima

D. Isabel, fiIha do fnfante D. Pedro.

- Em Maio, o Rei assume inteiramente o poder saindo
da regência o Infante D. Pedro.

- Aires Gomes da Silva e o Conde de Âvranches são
destituídos dos seus caÍgos públicos, respectivamente
regedor das iustiças da casa do cível e alcaide-mor de
Lisboa.
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- Em Dezembro, Álvaro Gonçalves de Ataíde é feito
conde de Atouguia.

1449 - REcoNTRo DE ÁLFÂRRoBETRÂ, em 20 de Maio. Mortes
do fnfante D. Pedro e do Conde de Avranches. No
campo ficam os dois filhos do fnfante, D. João e
D. Jaime.

r4jo- O rei D. r\fonso Y conttata <(ora norramente>> â Nuno
Gonçalves pâra seu pihtor.

r4tr 
- O mesmo Rei perdoa ao pintor ,A.fonso Gonçalves,

a pedido do doutor Lopo Gonçalves, do seo ães.m_
bargo, por ele ter sido um dos companheiros do fnfante
D. Pedro no recoÍìtro de Alfarrobeira (i)." 

- Em Junho, chega a Portugal Joeo Aívares, com as
relíquias do fnfante Santo.

- Em Agosto, celebram-se em Lisboa âs sumptuosas
festas dos esponsórios da Infanta D. Leonoi, irmã,
de D. Afonso V, com o imperador da Âlemanha Frede-
rico III. O fnfante D. Henrique, efltão com ,7 anos
de idade, âpÍesentou-se nessas festas com o maior
<<luzimento>> sendo <mantenedor nas iustas e director
nos Íorneios>, e <(escurecendo â pompa obsequiosa
de todos> (2). A Infanta seguiu para- Siena (Ìtâlia)
acompanhadâ poÍ vários fidalgos entre os quais o
cónego de Santa Craz de Coimbra João Galvào que
la como seu capelão-mor. Este cónego foi hospedado
em Sjena por Eneas Silvio Piccolomini, futuró papa
Pio ïI, <<com quem contraiu estreita amizade e cultivãu
sempÍe paÍticulaf cortejo e corfespondência> (a).

r4tj-Tomada de Constantinopla pelos turcos.

-Âos 18 dias de Fevereiro, o escudeiro e escrivão dos
livros do Rei D. Afonso V, João Gonçalves, terminou
o primeiro volume da Crónìca dos Feitos da Gainé da
awtoria de Gomes Eanes de Zwrara, no qual se encontra
uma iluminuÍa ÍepÍesentando o Infante D. Henrique.
O manuscrito respectivo encontra-se em paris, na
Biblioteca Nacional.

.- Em zo de Dezembro, o Doutor Lopo Gonçalves
procurador do Rei D. Âfonso V assinou umas capi-
tulações matrimoniais (a) para o casamento do Rei

S^gus.qYiterbo, Notícìa de Alguns Pìnioret, pâE. 81.
Cândido .Lusitano, À Vida.'do Infante D'. "Htoíiqor, pâg. n6.P. Francisco da Fonseca, Éwra Glori,.tsa, pâg. 323.
Capi_tulações: Condições com que se air,óta q"ualquãr coisa (N[orais,
da l.íngn Porttgaera, ed. de rSAg).Dicionrírio
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Henrique IV de Castela com a infanta D. Joana, irmã
do Rei de Portugal (1).

t4j4-Em r7 de Juiho, o Rei D. Afonso V tomou para seu
pintor, púa o servir no se:c_ armazém da cidade de
Lisboa, a João Eanes.

r4J j - Em 3 de Maio, rìasce o príncipe D. João, futuro Rei
D. João II. Â r r do mesmo mês foi baptízado na Sé

de Lisboa pelo bispo de Ceuta e capelão-mor de
D. Afonso V, D. João Manuel. Assistiram à cerimónia
<<sessenta fidalgos vestidos de opas roçagantes de ricos
brocados, e sessentâ senhorâs, donas e damas, vestidas
à francesa de ricos brocados>> ('z). Logo se coírvocarâm
as cortes nas quais foi jutado príncipe-herdeiro pelos
três estados do reino que se reurriram em Lisboa na
sala grande do Paço da Àlcáçova. O Príncipe estava
numa cadeira ricâ assentado no colo da sua ama. Neste
acto todos estavâm em pé, ficando o Infante D. Fernando
da parte direita e o Infante D. Henrique da parte
esquerda. Por trás do Infante D. Fetnando estava
o marquês de Valença D. Afonso, seguindo-se-lhe em
pessoa ou por procutadores: o duque de Bragança
D. Âfonso; o marquês de Vila Viçosa e conde de
Arraiolos D. Fernando; o conde de Vila Real D. Pedro
de Meneses; e vários bispos e membros da nobreza,
procuradores das cidades, etc. (3).

-Em 
zr de Maio, casamento dalnfanta D. Joana, filha

do Rei D. Duarte, com o Rei Henrique IV de Castela.
Os decotes até ao estômago, os meneios escandalosos
e as galas inveroslmeis das damas da Princesa chegaram
a escandalizar os castelhanos (a).

-Tlzsladação 
dos ossos do Infante D. Pedro pan o

Mosteiro da Batalha.

- Em Dezembro, falecimento da Rainha D. Isabel, na
idade de zz aflos.

r4t8 -D. Afonso Y -fn< un uoto público a Deus e aos seus santos

de participar na cruzada pontiflcia coÍltra os turcos.

- Em Outubro, tomada de Âlcácet-Ceguer, ficando
D. Duarte de Meneses como capitão da praça.

e) Luis Suarez Fetnandez, Relaciones entre Porktgal 1 Catiilla en la Epon
del InJanÍe D. Henrique, À{adtid, ry6o, pâe, 66.

e) Garcia de Resende, Vida e Feiíos del Rei D. João LI,pítg. l.
(t) D. Ântónio Caetàno de Sousa, Hisíória Genealógica da Casa Real Pníu-

.qaem, Tomo III, pág. 6r.- 
e) Mattos Sequeira, Hisíórta dn Tra,to em Poritgnl, Pâ9. 3o.

'ryrçwlit'.
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Í4rg- Em_Agosto, falecimento na cidade de Florença do
Catdeal D. Jaime de Portugal, filho do fnfante D. Èedro.

146o - D. Afonso Y dâ ao Conde de Odemira D. Sancho de
Noronha a regência do reino do Algawe, com o título
de Adiantado.

- D. Duarte de Meneses é feito conde de Viana (do
Minho) pelo Rei D. Afonso V.

- Bula Regìs eternì pela qual o Papa comutou o voto
de D. Afonso V.

- Falecimento do marquês c{e Valença e conde de Ourém,
D. Afonso.

'- Em Novembro, falecimento do fnfante D. Henrioue-
t46r - Falecimento do primeiro duque de Bragança D. Aforlso,

sucedendo-lhe o seu filho D. Fernando, marquês de
Vila Viçosa e conde de Arraiolos e de Ourém.

- Q Plna Pio II nomeia D. João Galvão, bispo de
Coimbra, seu legado a /atere em portugal,

t46z - Combate naval em frente de Alcâcer,em qìe D. Henrique
de Meneses filho do conde D. Duarte ficou feddo for
yma setâ que lhe passou por baixo da língua.

Í46j - D. Pedro, filho do fnfante D. Pedro, segoé p"rr Barce-
lona por os catalães o haverem escolhido pata rei de
Aragão, o que lhe pertencia pot parte dê sua mãe.

r464-Escaramuça ÍÌa serra de Benacofú, em Marrocos, na
gual D. Duarte de Meireses, conde de Viana, Diogo
da Silveira, escrivão da puridade e pedro Gonçalvãs,
secretário do Rei D. Afonso V, perderam a vida para
salvarem a do Rei.

1467 - Neste ano, seivem o Rei o cavaleiio e doutor em leis
Rui Gomes de Alvarenga, como chanceler-moÍ, e o
Bispo de Coimbra, D. João Galvão, que havia sido
legado do Papa Pio Iï em portugal, õomo escrivão
da puridade.

- Frej João .Llvares esteve, neste âno, na Borgonha aonde
o chamara a Duquesa D. Isabel para ttatait dã instituição
duma capela em Lisboa, dedicada à memória de
D. Fernando.

r47o - Falecimento do Infànte D. Fernando sucedendo-lhe,
como duque de Viseu, o seu filho D; Diogo.

- O pintor de D. Âfonso V e cavaleiio da sua casa, Nuno
Gonçalves, recebe o pàgamento do feitio e custos do
retábulo que fez para à capëla. real de Sintra.

r47r - O Rei D. Afonso V dèterminâ què o pintor Joane
ÂneS hão receba ordenado, daí e-m diànte, e {ue o

Lt
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pintor Nuno Gonçalves pinte por ele as obras da

cidade.

- Casamento do Príncipe D. João com D. Leonor, filha do
Infante D. Fernando e irmã do duque de Viseu D. Diogo
e do duque de Beia D. Manuel, futuro rei de Portugal.

- Tomada das cidades de Arzlla e Tânger aos mouros'
t47z-F-ntrada dalnfanta Santa Joana no Convento de Jesus

çm Aveiro.
r47t 

-Nascimento 
do príncipe D. Afonso, filho do príncipe

D. João, futuro Rei D. João II.
r48r 

-Falecimento 
do Rei D. Afonso V sucedendo-lhe o seu

filho D. João II.
r48t 

-Decapita{eo 
do ,.o duque de Bragança' em Évota.

1484 - ÂssaJsinato do duque de Viseu D. Diogo pelo rei
D. João II, lavrando o respectivo âuto o doutot Nuno
Gonçalves.

Í49r 
-Falecimento, 

em Julho, do princiPe D. Afonso em- 
resultado de ter caído do cavalo com que andava em

corridas na tlbeita de Santarém.

Começo do século xvr-O Rei D. Manuel instala-se no Paço

da Ribeirâ, que havia mandado constrút, náo voltando
mais a viver no Paço da Àlcáçova.

rt48 
-Publicação 

de um livro de Francisco de Holanda onde

se diz que Nuno Gonçalves pintou na Sé de Lisboa
o altat de S. Vicente.

Q675-t7oz) - O Arcebispo de Lisboa e CardeâI, D. Luís de
'Sousa, 

mandou fazet um retábulo novo PaÍa a capela-

-mor da Sé de Lisboa e guatdat os ântigos painéis

que <<mostraYarm a trasladação das relíquias de São

Vicente>>.
r74z - O Cardeal-PatÍiarcà de Lisboa, D. Tomás de Almeida,

mandou limpar esses painéis e guarÍÌecê-los com mol-
dutas. Por ordem do Rei D. João V fez-se então uma

iunta de pintores da corte, pan averiguar quem seria

o autor dèles, a qual nada conseguiu, por seÍem muito
antigos. Foram enviados paÍe- o paIâcio da quinta de

Matvila por ordem do mesmo Cardeal-Patriarca.
17 jt - Grande teÍramoto de Lisboa, pelo qual nada sofreu

o palâcio da Mitta, em Matvila.

ry6t * OJ painéis encontravam-se na casa do iardim do palácio

da Mitra, no sítio de Marvila.

ry6j -No palácio da Mitra encontravam-se mais de doze

painéis pata aí enviados da Sé de Lisboa por ordem
ãe D. Tomás de Almeida, com milagres de São Vicente,
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todos antiquíssimos e <<pintados de pintura do mesmo
piÍrtor>, num dos quais <<se mostra pela pintura ser a
entÍega do caixão em que vinha o coÍpo ou ossos de
S. Vicente, e noutro estavam quatro cónegos tegulares>.

Í8J4-Instalação do Paço Patriatcal no Mosteiro de São
Vicente de Fora, <<para onde, muito provàvelmente,
se tÍânsferiu tudo o que então havia no palácio da
Mitra, incólume ao tett^moto >(Adriano de Gusmão).

r88z - O entalhador Leandro Braga comunica ao pintor
Columbano Bordalo Pinheiro que nuns andaimes
dumas obras internas do Mosteiro de São Vicente
estavâm umas tábuas pintadas que pareciam ser quadros
antigos e bons (Afonso de Dornelas). Este pintor
reconhece o grande valor das tábuas e identifica o
retïato do Infante D. Henrique.

1883 
- Em Setembro, Monsenhor Âlfredo Elviro dos Santos

foi nomeado secretáÍio do Cardeal-Patriarca D. José IIL
Encontrou depois ÍÌumâ casâ escura do pdmeiro andar
muitos quadros cobertos de uma grande camada de
poeira entÍe os quais quâtro, notabilíssimos, do séc. xv.
Num dia que ali aparcceu o Visconde de Castilho
mostrou-lhe os quadros. Apenas olhou, exclamou,
muito entusiasmado: 

- Ali está o retr^to do nosso
grande Infante D. Henrique!

rgro-Publicação do livro 
- O Pintor Nuno Gonçalues-ào

Dt. José de Figueiredo.
r92j 

- Publicação do livro 
- Os Painéìs do lrfante Santo -do Dr. José Saraiva.

r9z7 - Publicação do livro 
-O Políptico do Conuento de Sanío

Elói - de Henrique Loureito.

- Publicação do livro 
- Ifisttiria Crítìca dos Painéis dt

ÌtIano Conçalues-- do Marquês de Jácome Correa
tgjz 

- Publicação do livro 
- O Sintboliszno do Políptico de Nuno

Gonçalues - do Dr. Armando de Sousa Gomes.
ry3í-Publicação do livro -Os Painéis de S. Vìcente nuxt

Códice da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - do
Dr. Artur da Mota Alves.

rg44- Publicação do artigo 
- A Radiografa do Santo no Painel

do Infante, do Dr. João Couto, no Boletim dos Museus
Nacionais de Ate Ântiga.

tgjz 
- No n.o 4 da z.ã série da revista Belas Artes, o arquitecto

José Cortez revela a identificação do reftato de D. João' de Coimbra pintado por Van der Weyden, existente
no Museu Real de Bruxelas.
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rgj3 - No n.o 6 da z.ü série da revista Belas Artes, o arquitecto
José Cortez revela a identificação do teúato de D. faime,
filho do fnfante D. Pedro, pintado poi Van der Weyden,
e existente na Inglatert^, n galetia do Visconde de
Bearsted, em Upton House.

Í9t7 - Publicação do livro - O Mistérìo dos Painéìs - O Cardeal
D. Jaine de Portugal - do Dr. Ântónio Belard da
Fonseca. Esta obra foi a primeira duma série da qual,
até. à d^ta presente, foram publicadas mais as seguintes:
O <<Jwdeu>>, o seu Lìuro e a Crítica; As Personagens e a
Armaria; Don Ílenrique? Don Duarte? Dom Pedro?;
e Os Pintores.

- Pubücação do livro - Estética e Enignática dos Paìnéis -do Dr. Âfonso Botelho.
r9t9 - Publicação do artigo <<O Mistérìo dos Painéìs>>, do

. Dr. António Leite, na revista <<Brotéria>, vol. LX[I,
n.o 6.

ry6o - Artigo do arquitecto José Cortez na revista <<Colóquio>,
fl.o 7, do mês de Feïereiro, sobre a identificação do
retrato de D. João de Coimbra, do Museu Real de
Bruxelas.

t96z - Publicação do livro - Or Descobrimentos Portugueses

- do Dr. Jaime Cortesão, cujas págs. 4zz a 467, do
vol. I, são dedicadas ao estudo ãos Painéis de S. Vicente.
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APONTÂME,NTOS DE ]CONOGRAFIA

Como não poderia deixar de ser, a grande maìoria destas noções
foram extraídas do tratado de Luis Réau intitulado <<IconogÍâphie
de L'Ârt Chrétien>.

O simboüsmo lembra a ideia duma linguagem oculta e esotéÍica,
ao mesmo tempo misteriosa e reueladora, clara para os iniciados, obscura
p^t^ o vulgo. Num símbolo há dissimulação e, todavia, revelação
(Carlyle).

O pensamento simbolista permite uma infinidade de relações
entre as coisas. Cada coisa pode significâr, pelâs suas qualidades
especiais diferentes, vârias ideias, e cada qualidade pode também
ter diferentes significados. As mais elevadas concepções podem
ter milhares de símbolos. Nada é humilde em demasia p^ra repre-
seÍìtaÍ e glotifrcat o que é sublime. A noz significa o Cristo, o núcleo,
doce, é a Sua natuteza divina, o invólucro verde, exterÍìo, a Sua
humanidade e ^ casca representa a cruz (r).

Nas catacumbas, o peixe é um dos emblemas de Cristo. Â âncora
é o emblema da salvação no meio das tempestades e o travessão
colocado acima do anel dálhe a forma duma cruz.

O simbolismo toma um desenvolvimento ptodigioso durante a

Idade Média. Com São Tomás de Aquino os homens ilustres da
história ou os objectos que a tt tsÍeza nos oferece não têm valor
por si próprios mas sòmente pela medida em que conduzem a Cristo.
Gilson condensou o essencial desta doutrina na seguinte fórmula:
<<Para um pensador daquele tempo, explicâr uma coisa consiste
sempre em mostrâÍ que ela não é o que parece ser mas sim o símbolo
e o sinal duma realidade mais profunda 

- ela anuncia e signifca outra
coìsa>>,

Â ideia dominante do pensamento medieval é que o mundo
visível, conhecido pelos sentidos, não tem interesse senão como o
símbolo ou prefigura dum mundo invisível. Os objectos não valem
senão como sinais de realidades supra-sensíveis que é preciso discernir
e interpretar.

e) Johan Huizinga, O Deelínìo da ldade Mídia,Livtos Pelicano, pirg. zrt.
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O simbolismo da esquerda e da direita consistia em a esquerda
ser reputada de mau agoiro e a direita ocupâr, pelo contrário, o lugar
de honra. A preeminência atribtida à mão direita é atestaàa, ao
mesmo tempo, pelos textos, as imagens e os usos.

O pensamento da Idade Média dá significado simbólico às cores.
Aos quatro elementos correspondem quatfo coÍes: o azul ao af,
o castanho à terra, o verde à âgua e o vermelho ao fogo. O branco
simboliza aIuz, a eternidade; por isso se vestem de branco os anjos
nas visões de Daniel e de S. João. Na lgreja, é a cor das vestes do
Papa e das alvas e sobrepelizes clos sacerdotes. O vermelho é a cor
do sangue e do fogo. Na mística cristã é o emblema do amor
divino, dos mártires que são os soldados de Cristo e dos santos
inocentes. O roxo tem significado maléfico. O negro é a cor do
luto. As cores litúrgicas, em ÍìúmeÍo de cinco, correspondem,
cada wma delas, a certa c^tegoria de festas ou ofícios. Assim, o ver-
melho é reservado às festas dos Mártires poÍ câusa do sangue da
sua paixão e ao Pentecostes devido às línguas de fogo.

O peixe simboliza Jesus Cristo porque o seu nome em gÍego
i,ktltus é o acróstico de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador.
Representa também, às vezes, as almas que o divino Pescador apanha
nas suas tedes. Esta assimilação tornou-se corrente pela Vocaçãa
dos Apósto/or cujos quatÍo primeiros foram recrutados entÍe os
pescadores do mar da Galileia que, de pescadores de peixes, se tor-
nara;m pescadores de almas.

O peixe eratambém o símbolo do Baptismo e consequentemente
dos evangelizadotes que baptizaram os pagãos depois de os terem
convertido.

Das Artes Liberaìs, a Retririca eÍa ÍepÍesentada por uma figura
que, em vez de fazet um gesto oÍatório, segurava nas suas mãos
moedas de ouro. Isto levou à interpretação de que se t:,ata-va de
rcIação com o facto de os grandes oradores da Antiguidade serem
frequentemente denominados <Boca-de-Ouro>.

No Estudo Geral ou Universidade, as cores das Faculdades
eram semelhantes às de hoje. Assim para o Direito a cor era a.

vermelha, a amarela para a Medicina, etc.
Nas igrejas, as pedras simbolizam os fiéis, as ombreiras simbo-

lizam os apóstolos e o portal da fachada é a imagem do Salvador,
visto Ele a si próprio assim se teÍ designado, no Evangelho de
S. João (cap. ro, v. 9): <<Eu sou a porta. Se algwén entrar por rnim
será sa/uo>>.

Os gestos litúrgicos distiguem-se em atirudes corporais e gestos
manuais.

As atitudes corporais são a estação vertical, a prostta:ção e a
genuflexão e indicam submissão.
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Até ao século xrrr a atitude obrigatoria da prece era a ettação
uertical. Deoois 

^pàtece 
a genuflexão adoradora que é na sua origèm

â atitude do vassalo reconhecendo a suâ dependência peÍante o
suzerano: <joelhos flectidos e mão po.rtas>>. Â genuflexão exprime humi-
lhação e pode ser feita com os dois joelhos ou com um só. Esta
úitima, na Idade Média, era reservada sòmente aos Sacerdotes
temporais (1). A partir do sécu1o xrrr os Reis Magos, nas pinturas
que ÍepÍesentam a Âdoração, em yez de se inclinaÍem ou prostra-
rem, põem um joelho em terÍa peÍante Nossa Senhora pan lhe
oferecerem os pÍesentes pata o Deus Menino.

A atitude de estar de joelhos é completada algumas vezes com
a pÍostÍação completa, que consiste em dèitar o .orpo ao comprido,
devendo a fronte estar virada pata o chão e apoiada_.sobre os braços
ctuzados. Esta prostração faz-se durante o canto das Ladainhas
no Sábado Santo e na vigllia do Pentecostes (2) e nas cerimónias
da ordenação quando o prelado estende a mão direita sobre o orde-
nando dizendo: <Recebe o Espírito Santo, etc.>(s).

Os gestos manuais de oração e penitência são destinados a
chamar a gtaça divina.

Os gestos de oração podem sef os das mãos postâs e os das
mãos escondidas.

O gesto das mãos postas sòmente aparcce na arte da Idade Média
no século xrr. É na sua origem um gesto de submissão e não de
oração pois é desse modo que se exprime a homenagem do vassalo
que põe as mãos juntas petãnte o seu suzer^Íro pãr?- mostrar que se
submete à sua vontade. Como se punham juntasãs mãos dos mortos
para marifestar da mesma maneira a sua submissão à vontade de
Deus, este gesto passou natuÍalmente à escultura funerária dos
jacentes. Foi pouco a pouco, que se impôs como o gesto ritual da
oração litúrgica e individual.

O gesto das mãos escondidas é costume de muito antiga tradição
pois já os judeus do Velho Testamento conheciam este modo de
testemunhar respeito ao aproximar-se da divinc{ade para ota;r.

Os evangeÌiários são livros litúrgicos que contêm o texto
completo dos quatro Evangelhos.

O livro que o peÍsonagem centíal do painel da Cruzada ostenta
na máo, aberto numa passagem do Evangelho de São João, nã,o é
um livro vulgar como o que se vê debaixo do braço do Doutor
Manga-Âncha ou aberto nas mãos de Olivier de La Marche. Está
forndo com um pano verde um pouco pendente, tal como ainda

(:) âbbé R, Aigran, Lìrargia, Paris, r935, p^g. jìg.
. e) Dom Antónìo Coelho,-O. S.5., Cíi;o'ae'Líntrgia Romana, tomo T[,

pâg.zs4.
e) Abbé R. Âigran, Liturgia, paris, r93y, p^C. .139.
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hoje se usa em muitas igrejas nos evangeliários que seÍvem nas
missas solenes (1).

Todos os actos da Missa, mesmo os meÍÌoÍes gestos do cele-
trante, têm um significado simbólico de que z maior parte dos
fiéis de agora não têm consciência, mas que na Idade Média eta
{am1lìar a todos os letrados.

Dentre as vestes litúrgicas, a dalmâtica é usada pelos diáconos
e 

^ 
mítra pelos bispos ou arcebispos. Â capa tem também o nome

de pluvial. O báculo ou bago é o bastão ou cajado pastoÍal dos
prelados.

Âlém da Liturgia, duas outras manifestações do culto público
exercem fla arte religiosa da ldade Média ptofunda inÍluência:
a Pregação e o Teatro reÌigioso.

No século xrrr a pregação toma um grande impulso graças à

fundação das ordens dos Dominicanos e Franciscanos.
O teatro nasce do culto religioso que ele exterioriza sob a fotma

do drama. Na história do teatro medieval do Ocidente, distinguem-se
duas fases muito nítidas: o drama litúrgin e os Mistérios. O primeiro
era ÍepÍesentado por padres no interior das igrejas mas o segundo,
pelo contrário, passava-se ao ar livre e os actores eram laicos.

Um exemplo da inÍluência que o te tto religioso exerceu sobre
a pintura na fdade Média é. a Ceia de Thierry Bouts cuja disposição
está de acoÍdo com a encenação dos Mistérios. Muitos outÍos
se poderiam apÍesentar pois há grande número de pinturas que
são nìtidamente ilustrãções cle Mìstérios. É sobretudo a partir do
século xv, o qual coincide com o apogeu do teatro religioso da
Idade Média, que as corÍespondências entÍe o Teatro e as artes
plásticas se evidenciam e multiplicam.

A arte do fim da Idade Média transformou-se pois no sea espírìto,
passando os artistas a ligar-se mais à realidade que ao símbolo,
devido à influência dos quadros vivos dos Mistérios que lhes fazem
ver e tocar ú que até então eles imaginavam confusamente.

Em iconografra deve dar-se a m^iot atenção à simetria que é

uma exigência imperiosa não só da vista como do espírito humano.
O gosto da simetda foi levado pela Idade Média até à mania do
que resultaram dois princípios que tiveram importantes consequências
rconogrâfrcas: a lei da duplicação e a lei dos números pares.

A lei da duplicação leva os artistas â verem muitas vezes
em dobro. Assim uma personagem ou animal que normalmente
deveria estar só é muitas vezes duplicado contra toda a verosimi-

2y::yy:-:y'il-:'11'ïiq:'-?-'1:'Ii:'--o'-:l:-4-"sde-dupricação

e) Dr. Ântónio Leite, Os Mislérios dos Painífu, in <Btotério, vol. LXVII
n.o 6, de 1959.
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simétrica abundam na arte cdstã da rdade Média. Âssim vemos ÍÌa
arquitectura muitos exemplos de janelas falsas. o próprio cristo é
muitas 

-vezes 
duplicado sem ovtÍa razão qo. u t....isiúde de sime-

tÍja. Na catedral de Parma, s. Martinho repar.te o seu mant o não
sòmente com um mendigo, como conta a lendì, mas com dois, como
o exige a simetria. Acrescente-se, ainda, que os temas masculinos
são frequentemente duplicados na rdade Médiu, com temas femi-
nlnos, para terem figuras simétricas. Âssim a cada profeta
corresponde uma sibila, etc. chegou-se mesmo a inventar uma
dansa uacabra de mulheres p^ra coiresponder. à ãansa macabra dos
homens.

A simetria exige números paÍes porém, infelizmente, os flúmeros
sagrados 

_são 
frequentemente númeios ímpares, como a Trindade,

os Reis Magos, as Virtudes Teologais, etc. Mas os artistas não
hesitam. Para reahzar uma simetria-que lhes era indispensável, eles
transformavam número_s ímpares .- t ú*.ro, pares. por .*.rrrpÍo, ,r"
iconografra das Artes Lìbey\ qrre erâm sete (irivium e quadriviúm)
acÍescerfi^Íam-se três na fachada àa catedrar de Laon:-a Fiksofa,
a Arquitectura e a Medìcina. Deste modo a simetria ficava vitoriôsa
contfa os textos e tradições, mesmo os mais veneráveis.

Por fim não deve ser esquecido o factoÍ estêtico. Â atte consiste
em dar às ideias uma forma plástica. para rcalizaÍ esta encaÍÍìaçio,
o artista obedece não sòmente às indicações dum pÍogÍama mas
ainda às solicitações discretas ou imperiosas da forLa"que umas
Yezes sugeÍe e outfas ordena,

os artistas deram sinais às imagens dos santos para todos, mesmo
os não instruídos, os poderem fà;ilmente identiÀcar. Essás sinais
são as caraclerístìcu e os aírìbutos,

características são as particularidades físicas e de vestuário que
pertencem pròpriamente a um dado santo e são insep aráveis da
sua pessoa; poÍ outras palavtas, são o seu tipo e o seu traje tradi_
cionais. É..assim que se ieconhece São pedro iera tonsura, Sáo paulo
pela calvície, etc.

. Atribatos, pelo contrário, são sinais de reconhecimento aiun_
tados. à personagem. Serão, por èxemplo, objectos emblemáticos
que^elas seguram nas mãos, como as chalres de'Sao pedro, a espada
de São Paulo, etc.

Os atributos classificam-se em reaìs e sìnbólicos.

. -Si. exemplos dos pdmeiros â coÍoa dos santos reis, o báculo
dos bisDos, etc.; entÍe ós segundos temos a palma do martírio, as
chaves de São Pedro, etc.

O nimbo é o tipo de atributo universal, comum a todos os
santos. Mas não se pense que à afte cristã o Íeservâ exclusivamente
aos santos. E uma maneira de exprimir que as personagens Íepre_

11
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sentadas estão na <graça de Deus>>. O nimbo é geralmente circu/ar,
porque o círculo é considerado como a forma perfeita e o emblema
da abóbada celeste: firmamento ou Paraíso. Em vez de um nimbo
circulat encoÍÌtra-se, às vezes, um halo de raios luminosos aureolando
a face do santo. O nimbo foi, a pdncípio, de vârias cores e só mais
tarde se impôs a cor do ouro que é a do sol e convém particular-
mente à glorifrcaçã"o dos santos.

O livro é um atributo muito espalhado, caracterizando não só
o Cristo Ensinador mas também os Apóstolos, os Evangelistas, etc.
Na maior parte das vezes, este livro é um Evangeliário.

Os atributos que distinguem os Mártires são quase sempre os
instrumentos do seu suplício.

Há atributos que geraÍam patronagens. Âssim, a espada que
lembra a degolação de S. Paulo fê-lo escolher. pata patrono dos
cavaleiros.

À religião cristã teve origem na religião nacional dos Judeus,
mas internacionaltza-se pelo génio de propaganda de S. Paulo, após-
tolo dos gentios.

Os símbolos zoomórficos de Cristo são o peixe e o cordeiro.
Segundo Santo Agostinho, o peixe é o símbolo de Cdsto que desceu
vivo no abismo da vida mortal como o peixe na ptofundeza das
âgtas. O peixe é muitas vezes âssociado à âncora qwe se toÍna o
símbolo cristão da cruz (segundo S. Paulo, 

^ 
cïtrz é a âncora dos

crìstãos) e, depois, da firme espeÍança da salvação.
À imagem de Cristo pescador foi naturalmente sugeridz pela

Vocação dos quatro primeitos apóstolos, a quem Cristo, ao vê-los
lançar as redes, disse: <<Segui-me que eu vos farei pescadores de
homens>>. Nas Catacumbas vêem-se pinturas em que Cristo pescador
de almas apatha com um anzol um peixinho, símbolo da alma saIva.
Num sarcófago existente em Roma, Cristo c pt:uta os peixes numa
rede em vez de atiliza: o anzoI. Esta variante é inspitada na paúr-
bola do Evangelho de S. Mateus (1): O reino dos céus é semelhante a

uma rede lançada ao mat, que colhe toda a casta de peixes...
Â imagem de Cristo pregado na crlrz apresenta-O sempÍe

com a cabeça pendente sobre a espádua direita.
Â representação iconogrâfrca da Santíssima Trindade, tema

dificflimo para os artistas, pode ser classificada em dois grupos de
símbolos: geométricos e antÍopomórficos. DentÍe os primeiros,
o mais coÍrente é um triângulo equilátero inscdto num círculo.

Os anjos são ministros ou diáconos do Senhor (2) a quem servem

e) Capítulo XIII, v. 47.
e) Dr. Àntónio de Vasconcelos,Dwa CarÍas nbre Indumentária Lìítirgita

na lconografa Medieual, in <Biblos>, vol. II, n.o" 3 e 4 de 1926, pâg. rzo.
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de inteÍmediários em relação aos homens e lhes transmitem as suas
instruções.

Os anjos são os instrumentos da vontade divina. Da mesma
maneita que o utensílio é o prolongamento da mão humana, eles
prol0ngam e acabam por substituir ãa icono grafra a Mão de Deus
(Manus domini). Mas não estão sòmente ao ãerviço da divindade;
estão também ao serviço dos homens. os anjos são essencialmente
os ruensageiros de Deus, transmitindo as suas instruções, avisos ou
ameaças' ou mesmo actuando como, por exempl0, aquele que susteve
z faca de Abmão.

. os homens que têm direito à assistência dos anjos são princi-
palmente os profetas, os mártires e os santos. Assim, um anjo
inspirador guia a mão de.são Lucas ao pintar o ÍetÍato áa virgem;
outro dita a São Gregório âs suas homitias.

anjos são um tÍaço de união entre Deus e os homens , fazemdo
de lançadeira entre o céu e a te*a, subindo e descendo'a escada
celeste da visão de |acob.

. Os anjos não 
_têm sexo, conforme se vê pelo cap. XX[, y. 30,do evangelho de S. Mateus (1).

os artistas cristãos da Idade Média ÍepÍesentavam os anjos
nas suas missões terÍestÍes como anjos-efebos: belos adolescentes,
viris e jovens, imberbes e quase sempÍe louros.

como os anjos itradiam araz divina e a suâ pureza é. imacurada
u , ?tt . cristã primitiva representa-os revestidoJ com uma longa
túnica branca. Esta veste, branca de neve, com a qual se revestiam
os catecúmenos, tem o mesmo significado simbóticò que a alva dos
sacerdotes.

A afie bizantina gosta de revestit os anjos com trajes faustuosos
que se usavâm nas cerimónias da corte imperial. Transformados
em digaitários celestes, eles têm por insíg'.'ì a .umz- vara comprida
terminada em bola.

N9 Ocidente, a princípio, os anjos usam uma simples ttlnica
fuanzida na cinta poÍ um córdão. Mas a partu, do séculã xrrr, sob
a infl.uência do drama litúrgico no qual o paper dos anjos era dásem-
penhado por diáconos, espalha-se ó ,tso á. lhes dar um traje sacer-
dotal que substitui o ttaje de corte bisantino. Da mesma maneira
que Deus Pai usa a tia', e o palliun do papa, os anjos são revestidos
com uma capa de sacerdote e, de prefeiência, pela tazã.o da swa
juventude, com uma dalnática de diácìno, bordada-a ouro. Os anjos
{e Van Ey_ck e de Memling oficiam com gravidade no seu vestuário
ütúrgico de diáconos.

_ e) !r, -'!qónio de Vasconcelos, eaat Caríat nbre Indumentárìa Litúrgicara fconografia Medìeaal, in <Biblos>, .roí. II, n.o" j e + a" ,gie,'iig.--rrr.'
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O arcanjo São Miguel, o príncipe da miÌícia celeste, é um
guerreìro, um caaaleiro, o condestável das milícias celestes. Por isso
aÍgreja catóIica o considera como seu defensor. Os aÍtistâs da ldade
Média representâÍam-Ílo, a princípio, revestido com uma túnica
comprida; só mais tarde o 

^Ímatam 
com a cota de malha e o elmo.

São Miguel é representado, em tegra,, de pé, sobre a terÍa ou
no aÍ.

O arcanio Gabriel é o anjo por excelência no verdadeiro sen-

tido da palavra, pois é, mais que tudo, o Mensageiro, o Anunciador.
Ele anuncia a Zacarias o nascimento de São João Baptist^ e a

Maria o nascimento de Jesus. Partilha com o arcanjo São Miguel
a gwarda da potta das igrejas a qual assim fica interdita ao demó-
nio. fconogràficamente, o arcanjo Gabriel é vestido com uma
túnica comprida ou com paÍamentos litúrgicos (alva, daknáttica, etc.)
e tem por atributo uma vara de mensageiro, um ceptro, etc.
IJsualmente, é revestido com uma túnica branca ou com uma dal-
mâtica de diácono bordada a ouro. Na cena da Anunciação, a
atitude é muito valiada pois o eÍlcontramos quer representado em
pleno voo, quer pousâdo sobre o solo e, neste ultimo caso, de pé
ou de joelhos. Na ldacle Média, o anjo está sobre a terta,
não imóvel, mas andando para. L destinatâria da mensagem
divina. Terminada a sua missão, o arcanjo Gabdel volta a subir
ao céw pata <<fuire son rapport>> ao Eterno. O anunciador é catac-
tetizado, além disto, pelo seu gesto e os seus atÍibutos. Normal-
meÍrte, o gesto é o de estender para a. Virgem a mão direita,
levantando o dedo indicador pata sublinhar as palavras, tal como
ÍÌas estátuas dos filósofos da Àntiguidade (gesto oratóÍio). Este
gesto tem significado indicativo (tal como o do Precursor São

João Baptista ao mostÍar Jesus Cristo ao povo nas margens do

Jordão) ou de mando.
Como insígnias da sua missão o anjo segura na mão esquerda

tima y^ta de mensageiro, símbolo originado do deus Mercúrio,
mensageiro de Júpiter. Ê a vara dos antigos aÍautos, bastão de
comando confiado pelo imperadot celeste ao seu embaixador extrâor-
dinário e plenipoteniúrio.

A Anunciação é a visão do Ânjo transmitindo à Eleita a

mensagem divina. É a origem da vida de Cristo pois coincide com
a Encarnação do Saivador. E portanto o primeiro acto ou prelúdio
da Obra de Redenção.

Nesta cena, o anjo Gabriel enviado por Deus à Virgem Maria,
sauda-A e dizlhe que vai conceber um filho, Jesus, e que nada
temâ poÍque o Espírito Santo descetá sobre Ela. Maria responde:
<<Eis aqui ^ escrave- do Senhor, faça-se em mim segundo a tua
palavn>>.



165

São inúmeras as variantes iconográâcas da Ânunciação, porém
os seus dados plásticos essenciais mãntiveÍam-se imutáveis- ìtravés
dos tempos. Àssim, em lugar de um espaço homogéneo, isto é,
de uma cena ao ar livre ou de interior, nói témos um-espaço misto,
ao mesmo tempo aberto e fechado, com um exterior e urrr interior.
Â.atitude da.v-irgel perante o anjo é, no ocideÍtte, a de joelhos.
Hâ wma variedade infinita dos gestos e expressões que tíaduzem
a comoção de Maria. são também muito iaÀadas í arqaitectara
e a decoração da Ânunciação. Na arte do Ocidente, a partfu d,o
século xv, é gtaças aos progÍessos da perspectiva que à quadro
se torna real e a cena se situa num verdadeiro interiõr.

- o arcanjo Rafael era invocado pelos maÍeantes pela razão de
ele ter -sido guia seguro de Tobias, ìumprindo " próm.rr" feita a
seu pai: <<Eu conduzkei são o teu filho, e são tã reconduzirei>>.
o pai de Tobias respondeu: <<Fazeiboa jornada, e Deus seja convosco
no vosso caminho, e o seu anjo vos acompanhe>> (1).

, Os atcanjos São Miguei e São Rafael èram taÁto da devoção
dos 

^mareantes 
poÍtugueses que dois dos quâtÍo navios de vaico

da Gama, na viagem de deJcobrimento da India, tinham os seus
nomes.

_. -N?,ic-onografia do Ântigo Testamento fonm frequentes, na
T-dade Média, âs ÍepÍesentações dos sonhos de Jacob e de Nabuco-
donosor.

. No primeiro, Jacob viu uma escada apoiada fl terï^ e cujo
cimo tocava o-céu_;_por ela subiam e desciam os anjos de Deus(á).

No segundo, Nabucodonosor viu uma âtvote de altura desmar-
cada e a sua altura chegava ao céu, <<e eis que um dos anjos que
velam e que são santos, desceu do céu (s).

SÃo MIGUEL, ÀNJo CUSTÓDIO DE PORTUGÂL

le Jorge Cardoso (a) tira o autor os apontamentos seguintes.
santarém foi tomada aos mouÍos pelo rêi D. Afonso Heãriques

em dia de São Miguel, (8 de Maio dè rr47).
<<Passados vinte e quâtÍo anos veio el-rei de Sevilha Albaraque

sobre a dita vila com poderosíssimo exército e vendo-se o -ugiâ-nimo Rei D. Afonso Henriques apefiado, ÍecoÍÍeu (como tinhã de

;os113e).ao-Céu negociando feliz despacho por meio do Ârcanio
S. Miguel (de que era particularmente devotó) e saindo ôs nossos

çl P.. Matos_Soares, Bíblia Sagrada, Liaro de. Tobias, pâg. 537.(:) Ibidem, Génesiq pâs. +t. le) Ibidem, Profecia'de" D'iniet. oás. roao.
e) Jorge Cardóso, Agiolrigio íuì;Ëro, tdmo IIt, págs. rr7 e rz6.
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^o 
campo animados de suas afectuosas palavtas e alentados com o

diviníssimo sacramento do alta4 andando o esforçado Rei no maior
conÍlito da batalha, apâÍeceu a seu lado um Btaço armado, com asa

no coto, que jogava as armas destrìssimamente (insígnia com que
ordinàriamente se pinta este tutelar da Tgreja Catôltca e defensor
do povo cristão) fazendo bravo estÍago nos Mouros, com que
brevemente a duvidosa vitória ficou pelo Senhor Reb.

Algumas páginas adiante diz Jorge Catdoso:
<<Foi o Arcanjo S. Miguel conhecido sempÍe dos Porfugueses

por Ànjo Custódio deste Reino, depois que o invictíssimo Rei
D. Afonso Henriques, venceu com o seu patrocínio a Albaraque,
rei de Sevilha, nos campos de Santatém. E por isso the erigiu
sumptuosas capelas, assim na igreia da alcâçova da dita vila como
nos mosteiros de Santa Cruz de Coimbra e de Santa Maria de
Alcobaça, consagrando-lhe também seus sucessores as Reais de
seus Paços, como se vê na de Coimbra que é agora a capela
da Universidade. E na que El-Rei D. Dinis fez nos da alcâ-

çova do castelo de Lisboa e na dos paços de Êvon, todas deste
oÍago. Também El-Rei D. João II mandou pintar no altar do
crtzeiro de S. Francisco da mesma cidade a imagem do dito Arcanjo,
com escudo embraçado, e nele as quinas reais (1). E El-Rei D. Manuel
ordenou que se cantasse no Mosteiro daBatalha, todos os dias, uma
comemoração a S. Miguel, como anjo custódio do reino. Em cuja
igreja se vêem as suas balanças esculpidas nas famosas sepulturas
do Infante D. Pedro, empresa particular sua, e do Infante Santo
D. Fernando, poÍ nascer na üta vila de Santarém em seu dia, as

quais viu no céu quando o mesmo Arcanjo lhe apareceu no câtcete
e alcançou de Deus livrá-lo daquela infernal mâsmorÍa para o Ievar
à liberdade celestiab>

Na capela de São Miguel, no Paço da Âlcáçova em Lisboa,
existia um riquíssimo Íetábulo repÍeseÍÌtando esse Arcanjo, o qual
er^ uma magnlfrca obra feita por pintor insigne (2).

A imagem de Sao Miguel foi colocada no ponto mais alto da
porta latenl do mosteiro dos Jerónimos começado a constÍuiÍ
em rtoo.

De Latino Coelho (3) tira o autoÍ os períodos seguintes:
<El-Rei D. Manuel quis perpetuaÍ num monumento grandioso

a memóúa da empresa heróica por que o nome português começou

(,t Essa pintuta é, certamente, a existeote no transepto de S. Francisco
de Évora e, sendo do tempo de D. João II, poderá talvez ser atribuída aFtan-
cisco Hentiques e não a Garcia Fernandes (Vide, Reinaldo dos Santos, Oiio
SécuÌos de Arte Portugaesa, pâg. toí).

O Júlio de Castilho, Lirboa AnÍiga, Bairros Orientait, z.a ed., vol. IV,
p^c'4t.

e) J. NÍ. Latino Coelho, Arte e Natureqa, pâgs. t2 e segs.
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de ilustrar-se ÍÌos maÍes do Oriente em prol do Evangelho, e do
engrandecimento da coroa de Portugal.

O pensamento simultâneameÍìte religioso e clominadoÍ que se
estampou em pedra no mosteiro de Belém está breve, mas eloquente-
meÍrte compendiado. na magestosa poÍtada, que logo à prìmeira
v-ista surpreende e admira o espectador. Aquelè portal é uri poema
de mármore onde os arroios da arquitectúra plèiteiam a piimazia
c9m- a singeleza mística da estatuária gótica. Duas estátuãs prin-
cipais-enobrecem a portada, e são como os dois peÍsonagens um

-sagradir, 
outÍo pÍofano, daquela breve epopeja cinielada eãt pedra.

No lugar mais nobre e superior, a Virgem Nossa Senhora doJ Reis,
cetcada de uma corte celestial, que ÍepÍesentam doze estátuas de
santos, dispostos em nichos de formoso e vatiado lavor. Em baixo
sobre o pilar, que djvide em duas a" poïta principal, erguido, e em
toda a magestade de um vulto herãico, ò InfÀte D. Henrique,
primeiro fautor das descobertas e conquistas dalém-mar, e glorioso
percursoÍ del-rei D. Manuel. Aos lados do fnfante, v.stido de
atmaduta de batalha, as doze estátuas dos apóstolos, como quém
está animando e socorrendo com o exemplo ãa evangéli ca paravra,
aqlre-le que delineata,,_.nàs conquistas que intentoo, om tovã ,por-
tolado e uma nova difusão da huz de cristo, nos missionários que
o_s galeões de Portugal haviam de levar às partes de África e ão
oriente, pata haste,'ïem a ctrtz, simbolizando ã conquista da cerestial
Jetusalém, junto da espada, emblema da dominação tettena. Sobre
a portada ìnteira, prE'ectanda-se já nos céus, a estrjtua do arcanjo S. Migwel,
c0m0 se -0 arquituto daquele tenplo, pondo-lúe por atalaia o capitai das
celestes l-tstatt, quisera sìgnìficar que onde n conquistn hauia de ttí todn po,
Deus, de Deus e do cêu ltauia de ser o caudìtho daquela empresa>> O.
__ .- Sobre o gilar que divide em duas a port^ da igreji da Conleição
Velha, em Lisboa, existe também umã estatueta de São Miguel.

OS APÓSTOLOS

Os Apóstolor são os discípulos de Cristo, assim designados
poÍque fotam delegados pelo Salvadoï pàta evangelizat as naçães (2).

O nome de apóstolos estendeu-se mais tarde aos confessores
e mártires que evangelizanm os pagãos.

() O sublinhado é do autor.
_. . C)_.Q'rgse todo este assunto foi tirado de Louis Rêa,a, Iconograpbìe deL'Arl Cbrétìen, Nouaeau Testamení.
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No dia de Pentecostes (1), Cristo ressuscitado fez descer o
Espírito Santo sob a forma de chamas sobre os dozes apóstolos
que se encontÍavam reunidos no Cenáculo, para lhes permitir falarem
todas as línguas necessárias para a ptegação do evangelho entÍe os
pagãos. Jesus já havia prometido aos apóstolos que uma vez desa-
parecido desta tetta, não os deixaria ótfãos, mas lhes enviaria da
parte do Pai um outro consolador: - o Parâclito ou o Espírito
de verdade qwe frcaria eternamente com eles. E depois da Ressur-
reição disse-lhes: <<Como o Pai Me enviou, Eu também vos envio;
tecebei o Espírito Santo>>. Âssim se cumpdu a profecia de Joel:
<Eu espalharei o meu espírito sobre toda a ctiatwra>>.

À missão que Jesus Cristo ressuscitado incumbiu aos apóstolos
foi a de, cheios do Espírito Santo, evangelizarcm os povos da tena,
dizendo-lhes: <<Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda
a crianiÍl-. Quem actedítat e for baptizado salvar-se-á, mas quem
não acr.editar será condenado>> (2); <Ide, pois, ensinai todas as gentes,
bapazando-âs em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensi-
nando-os a cumptir tudo quanto vos tenho mandado> (3).

A indumentária dos âpóstolos consiste numa túnica e num
manto denominado o <<pálio apostólico> (4). Hansen (u) dá a estas
duas peças de vestuário os nomes de <dalmática>> e <<capa>>.

Cristo distinguiu três dos apóstolos 
- 

São Pedro, Sant'Iago
e São João - os únicos que assistinm à Transfiguração e à Âgonia
no hoÍto das oliveiras.

Santo Àndré foi o primeiro a seguir o Redentor, por isso
os gregos o denominam <<o primeiro chamado>>.

O apóstolo São Pedro eta, assim como o seu irmão mais velho
Santo'' Ândré, um simples pescador em Cafatnaúm, no lago de
Genesaré, que seguiu a Cristo, deixando de ser pescador de peixes

Para se tof.n^f em pescador de almas.
Num discuÍso pÍonunciado em Jerusalém, disse São Pedro:

<<frmãos, sabei que Deus me escolheu desde os primeiros dias para
que os pagãos ouvissem da minha boca a palavn da Boa Nova e

abraçassem a fé. E Deus que conhece os corações, testemunhou
a favot deles, concedendo-lhes o Espírito Santo como a nós, visto
ter purificado os seus corações pela fé" (u).

l

,'

l

e) <Pentecostes> ê wma palavt^ greg que signiÊca quinquagésimo dia,
5o dias depois da Páscoa. Vide Dr. P. Frei Cados de Villapadierna, Os puatro
Eaangelltu e Acíot dos Aptistolos, 8.4 ed., pá9. r98.

e) São Matcos, 16, vv. r5 e 16.
(t) São Mateus, 28, vv. ig e zo.
(t) Juan Ferrando Roig, fconografa de los Santos, p^9. 48.
e) Henny Harald Flansen, Hi:íoire du CosÍume, Paris, Livratia Flammarion,

r956, pâg. 39.
e) Dr. P. Frei Catlos de Villapadierna, Os paaíro Euangelhos e Actos

dos Apóstolos, Actos dos Ap:istolor, tj, 7 a g.

'ffi
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São Pedro é caractetizado não só pelos seus atributos, mas
também pelo seu tipo físico que é fàcilmente reconhecível.

O seu cabelo grisalho (.) d" pessoa idosa apresenta muitas
vezes uma tonsuÍa que lembra ter ele sido o primeiro dos sacerdotes
cristãos. Conta-se que os judeus de Ântioquia the tinham cortado
os cabelos por escárneo. ïsso teria sido a origem da tonsura clericai
que assim se torÍÌou uma insígnia de honra pois que, segundo os
simbolistas, ela evoca a cotoa de espinhos do Salvador.

O atributo mais frequente de São Pedro é constituído pelas
chaves. O peixe faz alwsão ao seu primeiro ofício de pescãdor,
caracterizando não só o pescador de peixes como o pescador de
almas.

\as cenas da sua vida encontramos, em ÍegÍâ, redes de pesca
oo u b^tr simbólica da Igreja (2).

São Pedro era, com frequência, o patrono das corporações
de pescadores.

O apóstolo São PauÌo é, depois de Jesus Cristo, a mator figura
do cristianismo.

Foi depois da sua conversão que adoptou o nome de paulo
que significa <<o pequeno), pois tinha baixa estatuÍâ.

Na Síria, Íapou a cabeça poÍ causa de um voto que tinha feito (B).
Os seus olhos eram ramelentos (toJvez devido a Lrma oftalmia

putulenta) e o nariz grande.
Os atistas Íepresentarâm-no sempÍe de barba comprida.
São Paulo foi o verdadeiro fundador do cristianismo como

religião universal, separada do judaismo. De Cristo, que eÍa sòmente
o Messias dos judeus, fez o Salvador do mundo; duma religião
estÍitamente nacionalista fez, ttansplantando-a p^ïa" o mundo grego
e ÍomaÍìo, uma religião ecuménica.

Os Padres da Tgreja chamam-no <<a boca de Cristo>> e <<o

Arauto da Fé>.
A assimilação a apóstolo é completamente iustificada visto

tet exercido um papel capital na difusão do cristianismo entre os
povos pagãos. Â este título mereceu a denominação de <Apóstolo
dos Pagãos>> (a).

São Paulo passou bruscamente de perseguidor do cristianismo
a sew zelador. Desde a sua conversão começà vma vida esgotante
de missionário itinerante, sempÍe na brecha.

Q Jpan Fetrando Roig, fconografa de los Saníot, pâg, zr8.
e) Ibidem.
e) Actos dot Apó$olos, r8, r8.

- .(t) Pt. P. Fr,ei Catlos de Villapadietna, Ot puatro Eaangelhot e Actat
dos Apóúolo4 8.4 ed., pâg, zzt.
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-pepois de ter pregado em Damasco, donde foi forçado a
evadir-se num cabaz descido poÍ uma corda ao longo das muralhas,
dirigiu-se a Jerusalém ao encontÍo dos Apóstolos.

- S;Sr1u depois para Ântioquia, cidade da Ásia Menor, acompa-
nhando Barnabé, <<um homem bom cheio de Espírito Santo e de
Fé>>, o qual tinha antes estado nessa cidade onde havia iá bastantes
gfegos convertidos e os tinha exortado a que todos se conseÍvassem
unidos ao Senhor, de coração firme (1).

Enviados pois pelo Espírito Santo, meteÍam-se num barco,
rumo à ilha de Chipre (2) e daí seguiram para Antioquia, seu destino.

- 
Em Antioquia os judeus encheram-se de inveja por veÍem a

multidão de greg_os que'assistiam às pregações de São paulo e respon-
deram com blasfémias ao que ele dizia.

Então São Paulo e São Batnabé afrtmaram: <Era primeira-
meÍìte a vós que a palavra de Deus devia ser anunciada. Visto,
porém, que a repelis e vós próprios vos julgais indignos da vida
eterna, voltamo-nos para os pagãos, pois assim nos ordenou o
Senhor:

Estabelecì-te como luq das nações, para leuares a saluação até
aos confns da Terra (3).

Da Ásia Menor, atÍavessando a Síria, dirigig-se para a Mace-
dónia, tendo embarcado em Tróade. Da Macedónia passou à Grêcia,
pregando em Âtenas e Corinto. Regressou depois a Ântioquia,
por ma\ passando por Ëfeso e desembarcando em Cesareia.

Voltou a Jerusalém tendo feito um discurso à multidão no
qual contou que o Senhor lhe dissera: <<Yai, que Eu hei-de enviar-te
aos pagãos, lá ao longe> (a).

Por fim, São Paulo embarcou para Roma tendo naufragado o
barco junto à ilha de Malta e salvando-se todos os tripulãlrtes e
passagelfos.

Em Roma, permaÍÌeceu dois anos <<anunciando o Reino de
Deus e ensinando o que diz respeito ao Senhor Jesus Cdsto) e sofÍeu
o martirio sendo decapitado com uma espada.

Segundo Clemente Romano, São Paulo foi aos confins do
Ocidente, isto é, Portugal (6).

. _ e) Dr. F-rei Carlos de Villapadierna, Os puatro Euangelltot e ÁcÍos dot
Apristolos,8.a ed., tt, 23, pâg. zr9.

e) lbidem, pitg. zzr.
e) Ibidem, pitg. zz4.
e) Ibidem, pâg. z4r.
e) Ibidem, piLg. 2j3.
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O Fragmento de Muratori, aí do ano 16o, também fala da
viagem de São Paulo à Península Ibérica (1).

Na Idade Média, São Paulo era pâtrono dos Cavaleiros,
poÍquânto.â espada que é o seu arributo habitual o fez passar por
um cavaleiro ÍomaÍlo embora nuÍìca tenha usado ,tm"r.
- E 

^, 
também, pâtÍono dos teólogos e dos cordoeiros. A devoção

destes últimos explica-se qoer porqrrè ele tinha a profissão de teceião
de panos de tenda com pelos dè cabra, r.gondo os Âctos dos
Apóstolos, quer por um jogo de palavras sõbr. a sua conversão
(as cordas são fabricadas poï conversão ou torção do cânhamo),
quer ainda poÍque ele fugiu de Damasco nttm cabaz suspenso poÍ
uma corda.

No Delfinado, São Paulo era considerado como preservador
do medo.

O apóstolo Sao Joao foi, ao mesmo tempo, apóstolo e evangelista.
Era, assim como o seu irmão Sant'Iago, um pescador dã hgo

de Genesaré.

-Foi o discípulo predilecto de Jesus, em cujo peito reclinou
a cabeça na última ceia e que O acompanhoo uo'.drrário 1r;.

- N"-iconografra do Ocidente, São João é representado' jovem
e imberbe, poÍ ser o mais novo dos doze apóstolós.

Veste a túnica talat e o manto dos demais apóstolos (z).

- O apóstolo Sanf fago era irmão de São João e Jesus Cristo
chamou-os quando com seu pai Zebedeu esiavam ia sua barca
a conseÍtar as redes que utilizav^m rra" pesca. Seguiram a Jesus
com toda a pÍontidão.

Uma tradição do século vn fâ-Lo evangelizador da Espanha.

- 
Segundo uma lenda, o apóstolo Sant,Iago aiudou os úistãos

na batalha de Clavijo, ganha aos mouros poi O.' Ramiro I rei de
Leão, entrando na batalha montado num cãvalo branco, acutilando
e derrubando centenares de mouros.

O apóstolo Santo Andrê era fumão mais velho de São pedro e,
como ele, um pescador do lago de Genesaré, na Galileia.

São João Baptista, depois do baptismo de Cristo, estavâ em
Betânia com dois dos seus discípulos.- Fitando os olhos em Jesus,qle pa-ssava, disse: <<Âí está o cordeiro de Deus>>. Ouvindo ô qo.
ele tinha dito, os dois discípulos seguiram Jesus e peÍmaneceÍam
junto d'Ele nesse dia, na suã moradã (a).

André eÍa um dos dois que, tenáo ouvido João, seguiram
Jesus.

. C) Dr. Frei Cados de Villapadierna, Ot puatro Eaangelltos e Actos dos
Apóto!94 8.a ed., pirg. zsl.

(:) Juan_Fertando Roig, Iconografa de lot Saníos, pitg. rSq.
e) São João, r, v. 3j e segs.
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Neste evangelho vemos que SaÍrto Ândré foi o pdmeiro.
O outro, sem dúvida, età São João Evangelista. Os dois foram,
portanto, os primeiros membros do colégio apostólico (1).

Santo André seguiu Cristo durante três anos, com os demais
apóstolos por todos os caminhos (.), e depois da Ascensão, pregou
o evangelho na Scítia (sul da Rússia acnnl), na península dos Balcans,
na Gréçia e na Ásia Menor.

Enquanto ptegaya na Scítia, apareceu-lhe um anjo que lhe
disse: <<Vai teÍ com Mateus>>. Âssim foi guiado miraculosamente
p^ï^ a Etiópia onde o âpóstolo e evangeüsta São Mateus tinha sido
encarcerado depois de lhe furarem os olhos. As portas da prisão
abriram-se diante dele; ajoelhou-se ao lado do mártir, orou, e imedia-
tâmente os olhos cegos de São Mateus tecLtpeÍatam a visão.

Santo André sofreu o malr.fuio numa cruz em aspa de ramos
oblíquos com a forma de um X, a qual tomou o nome de <<cruz de
Santo Andrô.

Foi adoptado como patrono pelas corporações ligadas aos
pescadores, pelos uendedores de peixe e pelos cordoeìros que fornecem
aos pescadores a corda das suas redes.

Foi também patÍono da casa ducal de Borgonha pois os borgo-
nheses se julgavam originários da Scítia que Santo André evan-
gelizou. Os cavaleiros da Ordem do Tosão do Ouro fundada pelo
duque Filipe-o-Bom a quando do seu casamento com â Infante
D. Isabel usâvam como insígnia wma cruz em X.

Numa iluminura borgonhesa do século xv, Santo André é
representado com a aspa ao seu lado direito, segura com a mão
direita (2).

A aspa é o atributo coÍÍente das figuras de Santo André mas,
excepcionalmente, apatece um segundo atributo que faz alusão ao
mister que ele exercia antes da sua vocação: uma grande rede de
pescador (3).

Âlgumas vezes são atributos de Santo Ândré redes ou outros
instrumentos de pesca (a).

O apóstolo Sao Toné era um psscador do lago de Genesaré,
na Galileia, que se toÍnou discípulo de Cristo.

Sabe-se, de certo, muito pouco dele, a não ser que duvidou da
Ressurreição de Cristo, pelo que foi relegado p^r a penúltima
categoria dos apóstolos.

Robet Quardt, Los Saníos del Afro, pitg. j7o.
Dr. António Belard da Fonseca, O <<Judeu>, o seu Liaro e a Crítìca,

Lotris Réau, Iconograpbie ãe I,'Art Chrrííien, III, pág. 8o.
Juan Fertando Roig, fconografa de los Saníos,pâg. 4r.

e)
e)

e)
e)

p^c.
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Segundo a Legenda dourada, São Tomé foi convidado por um
enviado do rei da Índia Gondóforo, a emb^tc ï com ele paã cons-
truiÍ um paIâcio ao seu soberano. Na primeira cidade da Índia
onde o navio fez escala celebravâm-se aJ bodas da fiIha do rei e

Tomé, convidado do banquete, não tocou na comida. Por isso
o mordomo, vexado, deu-lhe uma bofetada.

Chegado à capital de GondófoÍo, em vez de construir o palâcio
com o dinheiro que o rei lhe dera, distribuiu-o aos pobres, pois
assim construia um palácio celestìal.

Acabou poÍ seÍ supliciado, tendo sido trespassado com lan-

çadas, pelos sacetdotes pagãos.
A lança, insttumento do seu maftitio, é o seu atÍibuto mais

frequente. É apresentado em regra, de pé, mas poÍ vezes ajoelha-se
diante do Salvador ressuscitado.

Em Portugal houve sempre grande devoção pelos apóstolos
tendo sido edificadas muitas igrejas a eies dedicadas. Ainda hoje,
São João e São Pedro são festejados em muitas terras.

Ao apóstolo Sant'Iago, padroeiro da Península lbérica, seu
gúa e pastor, se attibuiam as vitórias contra os mouros f).

O seu sepulcro em Compostela era visitado por inúmetos
romeiros poÍtugueses que pafa aí se dirigiam fazendo o pefcufso
a pé, rezando poÍ umas cofltas (2) e amparados por um bordão ou
cajado.

Antes de partirem para Compostela, recebiam, naigreja, o bordão
de peregrino e a ((espotteLa>>, isto é, um bornal que se suspendia ao
ombro por uma coreia, a quial erabenta pelo padre (3).

Em Compostela compravam correias e cintos (a).

Os romeiros, durante a viagem, cobriam-se com a <<esclavina>>,

uma opa que eÍa também usada pelos escravos ou cativos resgatados
que iam a Santiago, sendo aberta por diante, e com uma murça (5).

Quando voltavam da romaria traztam cozidas nas capas con-
chinhas de vieiras que adquiriam em Compostela. (5)

Entre os peregrinos, viam-se, por vezes, cativos dos mouros,
<dibertados por Sant'Iagor, (6).

No ianelão do lado oriental da igreja da Conceição Velha, em
Lisboa, encontÍam-se duas magníficas estátuas dos apóstolos Sant'fago
e Santo André.

e) Mário Martins, S. J., Peregrinações e Lìaros de Mìlagres na notsa fdade
Mrldia, in <Revista Pofiuguesa de Histório, tomo V, Coimbra ry5t, pâg, qr.

e) Ibidem, pâ9. ttj.
e) Ibidem, pâg. ú5 e q4
e) Ibidem, pâ9. ú6.
f) Ântónio de Moraes Silva, Dicionrírio da Língua Porluguesa, Lisboa, r889.
f) Mário Mattias, ob. cit., pâg. ú5.
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Em Portugal, no tempo dos descobrimentos, acreditava-se
firmemente que o apóstolo São Tomé havia evangelizado a fndia,
segundo se lê em Duarte Pacheco(t) n..." por isso podemos dizer
que Deus todo poderoso poÍ singular privilégio o escolheu (o rei
D. Manrrel) entre todos os outïos príncipes cristãos para naquelas
paÍtes (India) acÍescentaÍ sua católica fé por Seu ser^viço; porqoe
é certo que a santa, divinal e antiga doutrina que o apóstolo São Tomé
ali derramou, e jâ de todo perdida...>>.

Âs CARTAS (OU EPÍSTOLAS) DE SÃO PÂULO

Do Padre Carlos de Villapadierna (2) tiÍa o autor os seguintes
apontamentos.

São Paulo nasceu em Tarso, na Cilída (Turquia). Feitos alguns
estudos na sua cidade natal, dirigiu-se a Jerusalém e foi um ardãnte
defensor das tradições judaicas e por isso perseguidor dos Cristãos.
Mas, quando se dirigia a Damasco para prender os Cristãos dessa
cidade, uma aparição de Jesus conveÍte-o e ele torna-se desde então
o mais apaixonado apóstolo da mensagem cristã. Percorre a Asia
Menor, a Macedónia e a Gtécia, vai a Roma e provàvelmente à
Espanha. Por toda a pafie funda cristandades, que não esquece
mesmo âuseÍrte. Contradições e perseguições de toda a espécie
lhe dão ocasião de mostrar quão profunda é a sua fé e o àmor
por Cristo.

As Cartas que São Paulo escreveu às üversas cristandades por
ele fundadas, são geralmeÍìte para resolver problemas que os novos
cristãos the propunham ou que o seu zelo sabia teÍem-se levantado.
Todas elas são inspiradas e poÍtânto são palavtas de Deus, como
as outfas escrituras.

Â ordem por que as epístolas vêm no cânone da Sagrada
Escritura é a da importância das igrejas a que foram destinaãas e
da extensão das mesmas cartas. Primeiro as grandes caÍtas aos
Romanos e aos Coríntios (r.a e z.a), depois as mais pequenas aos
Gâlatas, aos Efésios aos Filipenses e aos Colossenses è aõ doas aos
Tessalonicenses. Seguem-se as cârtas pastorais (a Timóteo duas
e uma a Tito) e uma catta pafiicwLar. a Filémon. Por último uma
epístola aos }Iebreus.

A Carta de Sao Paulo aos Romanos pdncipia assim: <<Paulo, servo
de Jesus Cristo, chamado ao Âpostolado, eleito pata anunciar o

(:) Duarte-Pacheco_P.eteita,.EvneraQo de Situ Orbii, Lisboa, r9o5, pág. r 5 5.e) P. Cados de Villapadierna, Caría de S. paulo, Oifúoiâ^ njUtiêá,
Lisboa, r958.
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Evangelho de Deus, o qual tinha prometido pot meio dos seus
profetas nas Escrituras, refeÍente ao seu filho, nascido da descen-
dência de David, segundo 

^ 
carne, constituido Filho de Deus, pode-

Íoso, segundo o espírito de safltifrc ção pela ressurreição d.ntre
os mortos, Jesus Cristo Nosso Senhor, pelo qual recebemos a gr ça
e o Apostolado, a fim de fomentar a obediência à fé para glóú do
seu Írome em todos os povos...)>

Desta Carta tua o avtor o seguinte.
<<Porventuta Deus é só Deus dos Judeus? Não o é também

dos Pagãos? Sim, é-o também dos Pagãos...>>
<<Tenho como coisa ceÍta que os padecimentos do tempo pÍesente

não são nada em comparação com a glória que há-de maniÌesrar-se
em nós>>,

<<Todos nós sabemos que toda a cúação âté o pÍesente geme e
sofre dores de parto. E não só ela, mas também nós qoe tÃos as
primícias do Espírito, choramos dentro de nós mesmos, suspirando
pela adoração, pela redenção de nosso coÍpo)>.

<<Na espetança, nós estamos salvos...>>
<<Precisamente poÍ isso eu te exaltei, para manifestar em ti o

meu poder e fazet conhecer o meu nome em toda a terca>>.
<<Não existe distinção entÍe o judeu e o gentio. Um mesmo é

o Senhor de todos, tico pata todos os que O invocam, pois todo o
que invoca o ÍÌome do Senhor será salvor>.

<<E como ouvirão se ninguém lhes prega?... Logo a fé é pela
pregação, e a pregação pela palavn de Cristo>>.

- <<E a vós os gentios, digo-vos que enquanto eu for Apóstolo
dos gentios, honrarei o meu ministério...>

<<Pois tudo o que foi escrito pata o nosso ensino foi escrito
para que por meio da paciência e da Escritura sejamos firmes na
esPeÍança)>,

, oQoe o Deus da esperança vos encha duma alegria perfeita
e.de paz na fé, para que abundeis na esperança, pelo poã.t dã Espí-
rito Santo>>.

<...4 graça que me foi dada por Deus: a de ser ministro de
Jesus Cristo entre os gentios, encarregado de um ministério sagrado
no Evangelho de Deus, a frm cle procurar que a oblação dos gãntios
seja aceite, depois de santificada pelo Espírito Sanro>.

_<No gu9 respeita ao serviço de Deus, tenho pois esta glôlia
em l_esus Cristo, poÍque jamais me atrevere i a falar ãe alguma coisa
que Cristo não tenha obrado por mim p^r^ 

^ 
conversão dos gentios...>>

<De sorte que desde Jerusalém até àIliria e em todas ai direcções
preguei completamente o Evangelho de Cristo. Principalmet te tio.
como honra prcgar o Evangelho onde Cristo nãõ en conhe-
cido...>>
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<Depois de cumprir esta obrigação... dirigir-me-ei para Espa-
nha>>.

<<E ao que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evan-
gelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério
da salvação encoberta desde os tempos eteÍnos, porém agota mani-
festado por meio dos escritos proféticos, conforme a disposição
de Deus eteÍno, o qual se deu a conhecer a todos os povos pâÍa que
se convertam...>.

Da r.a Carta de Sao Paalo aos Coríntios tita. o 
^vtor 

o seguinte.
<<...Deus no-lo revelou por meio do seu espídto...>>
<Não sabeis acaso que sóis o templo de Deui e que o Espírito

de Deus habita em vós?>>

<<Não sabeis poÍventuÍa que o rrosso corpo é o templo do
Espírito Santo, que está em vós e o qual recebestes de Deus, e que
portanto iá não vos pertenceis?>

<<Pregar o Evangelho, não é, para mim um título de gIóia;
é uma obrigação que me incumbe. Sim, ai de mim se eu não prcgat
o Evangelho>>.

<Tudo faço por amor do Evangelho, para patticipar dele>.
<<Vós todos sois o corpo de Cdsto e cada um é como um

membro...>
Da z.ã Carta de São Paulo azs Coríntios tira o autor

o seguinte.
ãTodor nós com a cata descobefia contemplamos a glória do

Senhor, como por um espelho e nos tÍansformamos na mesma
imagem, de glóda em glória, à medida que opeÍa em nós o Espírito
do Senhoo.

<<Se o nosso Evangelho ainda estiver encoberto, está enco-
berto para aqueles que se perdem, para os infiéis...>>

<<Porque como resultado da tribulação momentârÌ€a e leve,
pÍepaÍa-nos uma glóda completa, eterna e incalculáveb.

<<Potque, se eu com a minha carta vos entristeci, isso não me
pesa... poÍque vos, entristecestes pan a penitência... Porque a
ttistez^ segundo Deus. é a cavs da penitência benéfrca>>.

Da Carta aot Efésios tira o autor o seguinte.
. <<A mim, o menor erìtÍe os sântos foi=me outoÍgada esta gtàça

de anunciar aos gentios a infrnita iqueza de Cdsto...>>
<<Deste modo eu ajoelho-me diante do Pai, do qual procede

toda a familìa taÍÌto nos céus como na terÍa, para que segundo os
ricos tesouros da sua glória vos conceda vma f.ottaleza seguÍa no
homem intetior pot meio do seu espírito; que Cdsto habite por
meio da fé em vossos corações e enraizados e fundados na catidade,
possais compreender em união com todos os santos qual é alargweza,
o compdmento, a altura e a profundidade e conhecer a caridade
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de.Cristo, a. qual _supeÍa toda a ciência, parâ que sejam cheios de
toda a plenitude de Deus>>.

<Deste _modo, pois, eu, paulo, pÍeso no Senhor, exoÍto_vos
a caminhar de uma maneira digna da vocação a que fostes chamados...
a serdes solícitos .m conservar a unidide do espírito mediante o
vínculo da paz. Um só corpo e um só espírito tËmos, assim como
também vós fostes chamadoJa uma só .rp.iurrç", a da vossa vocação.
H4 "T só Senhor, uma só fé e um só Èaptismo. Há um só Deus
e Pai. de todos, que está acima de todos, . ìp.r" por todas as coisas
e reside em todos nós>>.

<Estai pois alerta, tendo os vossos rins cingidos com a verdade
e revestidos com a co:uÍaça da justiça, e tendo o, pe, calçados, pÍontos
para anunciar o evangelho da paz>>.

A carta de sao Paulo aos Filìpenses foi-lhes enviada do seu cati-
veiro de Roma. É uma cafia exort^tótja e dela tjr.a o autor, o seguinte.

<<Sempre que me lembro de vós, dou graças ao meu Deoi peço
sempÍe em todas as minhas orações por vOs, com alegria, devião- à
vossa união com o Evangelho desdè o primeiro dií aie 

^gota...e tanto nas minhas prisões, como na defesã e confirmaçao do"Evan_
gelho,^todos vós participais da minha graça>>.

<<Quero que saibais, irmãos, que â mirrhu situação contribuiu
paÍa. a 

-expansão do Evangelho (1), pois tanto no pretóÍio como
fora dele é notado.omo eo levo'as minhas cadeias ior cristo, e a
maior parte dos irmãos, alentados com âs minhas àd.irr, sentem
mais ânimo para anunciaf sem temor a palavn de Deus>>.

, ^<Sòmente 
vos peço que vivais duma maneita dignado Evangelho

de Cristo, para que ... ouça dizer de vós que ,ro, .orr..rrais fi'rmes
num mesmo espírito, lutando juntamente pela fé do Evangelho,
sem vos amedrontardes de nada perante os vossos inimigos, ó qo.
para eles é um sinal de perdição,Áu"patu vós um sinal d-e s;aLvação

{u p"rr. de Deus. Porque não só vós foi concedido acreditar em
Cristo, mas também padecer por Ele, sustentando o mesmo combate
que vós vistes em mim e ago:re- o ouvis>>.

. <<Deveis aparccff no meio desta geração mâ, perversa, como
archotes no mundo levando bem alto ípalãwa da vidao.

A carta aos colo$ense.r foi enviada pãr são paulo provàvelmente
na mesma ocasião em que escrevia aos Filipenses e é-lhe semelhante
pela matéÀa e pela forma.

Da Catta aos Colossenses tira o autoÍ o seguinte.
<<...Tivemos conhecimento da vossa fé em Jesus Cristo e da

caridade que pÍaticais pata com os santos pela esperança que vos está
reservada nos céus. Nela fostes instruídòs pelã palawí verdadeira

e) A prisão do ,{póstolo foi meio providencial de propagação da fé.
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do Evangelho, que chegou até vós, e a qual assim como em todo o
mundo, frutifrca e cresce desde o dia em que ouvistes e conhecestes
a grz,ça de Deus em''sua pvreza,...>>.

<<Por conseguinte desde o dia em que tivemos conhecimento
disso, não cessamos de orar e pedit por vós paÍâ que sejais repletos
do conhecimento da vontade de Deus>>.

<<...Dando gra,ças a Deus Pai, que vos tornou çapazes de parti-
cipat da herança dos santos no reino da luz>.

<<E a vós... agorâ Íeconciliou-vos Íro coÍpo de sua caÍne, por
sua morte, pâra vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis
perante Ele, se persevetais firmemente fundados e incomovíveis nâ
fé e não vos afasteis da esperança do Evangelho que ouvistes...>>

<<Sou seu ministro (de Ctisto) em virtude da dispensação divina
que a mim me foi confiada em vosso benefício, para poder realizar
a ptegação àa palavra de Deus, o mistério escondido aos seculos
e às gerações e que agora se manifestou aos seus sâÍrtos, aos quais
dentÍe os gentios quis Deus dar a eonhecer qual seja a úqweza da
glória deste mistério. Este, que é o mesmo Cristo entte vós, é a

esperança da gIória, o que nós anunciamos, admoestando todos os

homens e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de os apÍesentaÍ
a todos perfeitos em Cristo. Pelo qual eu me canso, lutando com
a energía de sua força, que opera prodigiosamente em mim>>.

<<...Alegrando-me da vossa união e da vossa frtmeza da fé em
Cristo>>.

<Se pois fostes ressuscitados com Cristo, procurai então as

coisas do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai
nas coisas de cima e não nas da terta>>.

<<Perseverai na oração, velando nela com acção de graças, orando
ao mesmo temPo por nós, P^n qlo;e Deus nos abra a porta à palavra
parl anunciarmos o mistério de Cristo (pelo qual eu estou preso) (1),

a ím de que eu o possa apregoar, como convém que o anuncie>>.

Dt Prineìra Carta aos Testaloniceuses ttla o autoÍ o segúnte.
<<Continuamente damos gtaças a Deus e nos recordamos de

todos vós em nossas orações, tecordando incessantemente ânte
Deus, Nosso Pai, a obra da vossa fé, o trabalho da vossa caridade
e a constaÍrte esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo, conhece-
dores como somos da vossa eleição e de como sois amados por
Deus. Pois o nosso Evangelho entre vós não se reduziu só a pala-
vÍâs, mas a poder, ao Espírito Santo, e flumâ confrança plena>.

<<Do mesmo modo que um pai a seus filhos, assim cada um
de nós vos exortava e animava, e vos pediamos que caminhásseis

e) Convite à oração peios apóstolos e missionários. Se a oração não
fecundar todas as suas canseiras apostólicas, estas ficarão estéreis.
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d-.. y* modo digno de Deus, o qual vos chamou ao seu reino e
g[órÌa>>.

<Impedem igualmente que falemos aos geÍrtios e que se procuÍe
a sua salvação>>.

,"N.ão quero igualmente irmãos, que ignoreis o que se refere
ao destino dos mortos 2 pata que vos Àeo íatiuir, .o*t o, outros,
que carecem de esperança. Se acreditamos 

'que 
Jesus morreu e

ressuscitou, do mesmo.modo Deus, por meio àe Jãsus, Ievatá pan
si os que dormiram n'Ele>>.

<Nós, porém, os filhos do dia, devemos ser sóbrios e estar
revestidos da couraça dafê, da caridade, e com o elmo da esperança
na salvação>.

* Estai sempïe alegres e orai sem cessaÍ. por tudo dai gr.aças
a Dzus, pois tal é a sua vontade por Jesus Cristo>>. '

D3 segunda carta aos Tessalòniceites tira o autoÍ o seguinte.
<<Perante os olhos de Deus é justo retribuir com tdbrïlações

a todos os que vos atoÍmentarn; a vós, porém, os atribulados, (éjusto) estar ÍÌa nossa companhia, descansando , na manifestação do
Senhor Jesus, desde o céú com as suâs milícias angélicas, ,.irrgrr,_
do-se com chamas de fogo sobre os que d.r.oïh...á e nao
obedecem ao Evangell. d-" Senho,r Jesus. Esses serão castigados
pàra 

^ 
eternâ ralna, afastados da face do senhor e da glórl do

seu poder...>>

- <<Nós, porém, devemos dar incessantes graças a Deus, por
todos vós, irmãos queridos, a quem o Senhú Ëscolheu desde o
gfncípjo-para vos salvar por meio da santtfrcação do Espírito e dafé verdadeira. A esta veidadeiramente vos .Ëu*o., poi meio da
oossa evangelização païa que conseguísseis a glória de úosso senhor
Jesus Cristo. Conservai-vos, portÃto, firmõ, ó irmãos...>>

.1No demais, irmãos, rczai por. nós para que a palavra de Deus
seja difundida e ele seja glorificado...> ^

Da Primeira Carta a Tinrjteo tita o awtor o seguinte.

. <<É verdade, e isto deve ser conhecido p", i"à"r, que Cristo
veio ao mundo pan salvat os pecadores...>>

<.-..Porque isto é bom e agradâver peÍante Deus, Nosso senhor,o qual deseja que todos os 6omens si salvem e cãnheçam z ver_
dade>.

<<...Eu fui constituído pregão e Âpóstolo e mesrre dos gentios
na fé e na verdade>>.

. <<Assim, poÍtanto, queÍo que todos os homens tezemem qualquer
lugar que seja,levantando as-mãos puÍas sem ódio nem discussões.
Quero igualmente que âs mulhereì se âpïesentem honestamente
com Íecato e modéstia, sem tÍanças nos èabelos, sem ouÍo, nem
pérolas, nem vestidos caÍos).
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<<Aquela que verdadeiramente é viúva e está desamparada, confi.e

em Deus e peçâ contìnuamente, noite e dia, por meio de súplicas
e orações>>.

nbs presbíteros que goveÍnam bem, sejam considerados dignos
de honra dobrada, principalmente os que trabalh^m fl^ pregação
e no ensino>>.

<<Combate o bom combate da fé, assegura-te a ti mesmo a vida
eteÍna...>

Da Segwnda Carta a Tinóteo tira o awtor o seguinte.
<<...Suporta pelo contrário todos os ttabalhos pela causa do

Evangelho com virilidade, no poder de Deus, o qual nos salvou
e chamou à rtma vocação santâ...>)

<<Supotta as fadigas como um bom soldado de Jesus Cristo.
Pois todo o soldado que milita pan agradar àquele que o alistou
não se embaraça com os negócios da vida>.

<<Por amor aos eleitos tudo suporto, pata que eles alcancem
a salvação em Jesus Cristo e a glória eterna)>.

<<Anuncia a palavta, insiste continuamente, aÍgumenta, ensina
com toda a bondade e doutrina...>>

<O Senhor, porém, assistiu-me, deu-me forças paÍa que poÍ
mim a pregação se cumprisse e pata que todas as nações a ouçam>).

Da Carta a Tito tira o autor o seguinte.
<<Quando, porém, apaÍeceu a bondade e o amor para com os

homens de Deus, Nosso Salvador, salvou-nos, não por obras justas

que nós tivéssemos feito, mas por sua misericórdia por meio da
rcgeneração e renovação do Espírito Santo, o qual com grande
abundância derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, Nosso
Salvador, pâÍa que justificados por sua gtaça sejamos herdeitos da
vida eterna, conforme é nossa esperança.>>

Da Carta aos Hebreus tira o autor o seguinte.
(O descanso da akna (1) está contido na Nova Lei. Temamos,

portânto, para que não suceda que, durando ainda a promessa de
efltÍar no seu descanso, algum de vós não a procure)>.

<<Nós, porém, os que acreditamos, entÍemos no descanso,
conforme Ele disse...>.

<<Por consegtinte, para o povo de Deus existe outro descanso.
E aquele que entÍou no seu descanso, há-de igualmente descansar
das suas obras, como Deus descansou das suas>>.

<<Pois Deus não é injusto para que se esqueça da vossa obra
e do amor que mostÍastes Para com o seu nome, servindo os sântos
e perseYerando no seu serviço>>.

e) O descanso de Deus ou participação Íìa sua contemplação beatífrca
foi prometido a todos os que frz*tam a vontade de Deus.
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<...Â fim de que .., nós os que Íecorremos, tenhamos firme
consolação, até alcançatmos a esperança pÍoposta, a qual temos
como segura e firme àncora da nossa alma...>>

FinaÌmente, há que evidenciar o facto de estas Cartas de Sao
Paalo, os Actos dos Apóstolo.r e os puatro Euange/ltos, sefem bem
conhecidos nâ corte poïtuguesa, no século xv, mesmo pâra os
ignorante da língua latina, pois o Rei D. João I os mandou tradìzir (r).

ÂPONTÂMENTOS DE LITURGIA

Do Doator Ribeiro de Vassconce/os (2) tka o autor os aponta-
mentos segúntes.

Contam-se na igreja latina sete graus de ordem, sendo três
maiores e quatÍo meÍÌores.

No vértice da hierarquia de ordem está o sacerdote. O segundo
lugar é ocupado pelo diácono, que iunto do altat auxilia imãdiata-
mente o sacerdote no acto do sacrifício da missa. Em terceiro lugar
está o subdìácoto. Eis os três graus das ordens maiores.

Âs ordens maiores são sempre conferidas durante a missa.
Os que vão ser promovidos prostram-se por terra. sobre o

pavimento da _igreja, mostrando a renunciação iolene e completa,
que fazem à face dos altares, de todos as pompas e vaidadds, de
todas as comodidades, distracções e-delícias da vida secular.

- Um grande mistério vai operar-se; o Espírito Santo baixará"
daqui a pouco sobre aqueles eleitos, e erguê-los-â acima da humani-
dade, confiando-lhes missão e poderes iublimes de ordem sobre-
natural.

- Enquanto os ordenandos se conservam pÍostÍados, o bispo,
o clero e os fiéis pÍesentes cafltam de joelhos aladainha de todos os
santos, invocando em favor deles a intercessão da corte celeste.
Depgis tod,os se levantam e principia a sagtada ordenação.

-_ Na,ordenação dos diáconos o bispo, no fim do prèfácio,lança-
-lhes sobre o ombro esquerdo a estolã ministerial, hãbilitando-os a
setvitem à mesa eucarística; veste-lhes a dalmática e entrega-lhes
por _fim o eaangeliáìì0, dando-lhes o poder de canrar o evaãgelho
nas funções da liturgia.

Na <missa em pÍesença dum príncipe>>, depois do Evangelho,
dá-selhe a beijar o princípio do- texto rugrrdo. Esta ceriáónia
ptaticava-se no tempo do rei D. Afonso V (s). <<Em dia de Reis

(l) 4ntó_nio. José Sa?iva, História da Cultura em porÍueal, vol. I, pás. 646.
_ e) ^Dt. P. Ântónio Garcia Ribeiro de Vasconcelos, ëonpêxdio7â fitu gio
Romana, C_oimbra, lmprensa da Universidade, ú97.

e) Jaime Corteido, DescobrimenÍos porítgaeíei, vol. I, pâg. 448.
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celebra a missa o deão, e estando este impedido, o principal seu
imediato. O pattiarca só costuma assistir, e neste caso, acabado o
Evangelho, vai o subdiácono da missa dar a beiiar o Texto ao
pattiztca, e logo descendo com o livro ao plano, troca aquele com
outro livro também dos Evangelhos, que imediatamente vai oferecer
aberto a el-rei pata oscular o Texto>> (1).

Para compreendermos a execução da cerimónia, estudemo-la
no Cerimonial Romano (2) na Missa solene na pÍesença do Bispo,
que é idêntica (3).

Os Ministros da Missa solene são o Celebrante, o Diácono,
o Subdiácono, o Cerimoniârio, os Âcólitos e o Turiferário.

O Celebrante pâÍamenta-se com a casula, a estola, o manípulo,
o cordão, a alva e o amicto.

O Diácono parameflta-se com a dalmática, com a estola (que
põe sobre o ombro esquerdo e que seguÍa por baixo do braço
direito), o manípulo, o cotdão, a alva e o amicto.

O SubdiácoÍìo paÍamenta-se com atwnica, o manípulo, o cordão,
aalvaeoamicto.

Â dalmática e a tírljc tèm a mesma forma; entretanto, Íegu-
larmente, a tínica deveria ter mangas mais compridas e mais estreitas
qwe a dzilmática.

Na Itália e em outÍos países consetva-se o uso das dalmáticas
e túnicas com mangas, como as que ttazem entre nós os Bispos na
Missa Pontifical. A alguns centímetros da extremidade têm um
gaIão, e as paÍtes anterior e posteÍioÍ são divididas em três na sua
largura (a).

Na missa solene na pÍesença do Bispo, depois do canto do
Evangelho, o Diácono dá o livto ao Subdiácono; este tendo o livro
abeito e elevado sobre o seu braço esquerdo, vai pelo caminho mais
curto levá-lo ao Bispo; apresenta-lhe o livro abeijat, indicando-ihe
com a mão direita o pdncípio do Evangelho que acaba de se cantar;
depois do Bispo o beijar, o Subdiácono fecha o livro e retira-se.

O livro contém, quase sempÍe, os Evangelhos e as Epístolas
das Missas, servindo sucessivamente ao Subdiácono, p^r^ a leitwra
da Epístola e ao Diácono païa a do Evangelho (5).

Estudemos agora algttmas peças do vestuário. eclesiástico.
A batina é uma veste talar, de mangas, fechada aüante desde o

pescoço até aos pés. Quanto à sua cor: o sumo pontífice usa-a

e) João Bautista de Castro, Mapa de PorÍugal Antigo e Moderno, tomo III,
pág. rr5.

e) R. P. Le Vavasseur, Cerìmonial Romano, Lisboa, 1884,
e) P.e Ribeito de Vasconcelos, Compêndio de Lìturgia, vol. Í, pág. 243.
e) R. P. Le Vavasseur, Cerinonial Romano, Lisboa, 1884, pitg, 26.
e) Dr. Ântónio de Vasconcelos, Duas Cartat sobre fndumentdria Litúrgica

na lconograf.a Medìeual, in <Biblos>,.n.o 3 e 4 de 19z6, pâg. 'tt7-
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branca; os cardeais vermelha ou Íoxâ; os bispos Íoxa ou pteta;
os prelados Íomanos Íoxa ou preta avivada.

A sobrepelQ teve a sua origem na alva que se foi encurtando
pouco â pouco, as mangas foram-se alargando até tomat a forma da
actuaï sobrepeliz. Entre nós tem-se introduzido o uso duma outra
{orma de sobrepeliz, de origem monástica, que tem desterrado
quase completamente aqtela; é redonda, sem mangas, tendo apenas
uma abertura ao meio para pass t a cabeça.

O roquete distingue-se da sobrepeliz de mangas, âpenas em teÍ
estas estÍeitâs. O roquete só pode ser usado pelos bispos, prelados
Íomanos, e pof ceÍtos eclesiásticos privilegiados.

- A murça é uma pequena capa redondã abotoada adiante, que
cobre os ombros, espáduas e peiio, tendo atrás um pequeno capLtz.

Do Doator Anttínio Leite(t), t]la o autoÍ o 
-seguinte: 

<Os
cardeais diáconos, nas grandes solenidades pontifícias, Jem especial
nos pontificiais, revestem-se com a dalmâtica e, se acolitam à missa
papal, também com o manípulo>>.

Âs cores das vestes sacerdotais foram ditadas'por nzóes simbó-
licas. Assim a cor vermelha que, além de outÍas cèrimónias é usada
na missa votiva da Vigítia do Penrecostes, é símbolo do amor e
sacrifício (2).

MISSÂS VOTIVAS

De Dom Gaspar Lefebure (3) tfua o autof os apontamentos
seguintes.

Chamam-se Votivas as Missas que não correspondem ao ofício
do dia.

Há diferentes espécies de Missas votivas, não só quanto à
qualidade da Missa, mas também quânto à solenidade. euantoà qualidade as Missas votivas podem dividir-se em três classes.
Na -primeira compreendem-se as Missas votivas das festas que se
celebram Ílo curso do ano; e nas segundas as doze primeitus Àirrrt
votivas_ que se encontram no fim do Missal comõ, por exemplo,
as da Santíssima Virgem, a de todos os Santos Apóstoios, a da
Santa Cruz, a dos Santos Anjos e a do Espídto Saãto, e que são
especialmente designadas para os diferentes diãs da semaÍra. rndica-se
pan o sábado a de Nossa Senhora. A terceita classe compreende as
Missas votivas que se seguem (a).

- f)- António Leite, O MisÍério dos Paìnéìr, in <Brotério, vol. LXVII,
n.o 6, de 1959.

C2 Dom Ântonio Coelho, O. S.8., Carso de Linrgia Romana,Btaga, t943,
tomo II, pâgs. 246 e 248.

(:) Dom Gaspar Lefebvre, Misal puotidiano e Vesperal.
e) R. P. Le Vavasse,rr, CerimonialEomono, Lisboa,'r884, pág. ro5.
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A Missa votiva do Espírito Santo pouco difere da'do domingo
de Pentecostes.

Sobre esta última Festa diz Dom Gaspar Lefebvre (t): <<O Don
da Sabedoria é a iluminação do Espírito Santo, mercê da qual a
nossa inteligência contempla as verdades da fé a wma lwz deslum-

brante e e*perimenta nela indizível pï let. Lançata Jesus os funda-
mentos dalgreja e enriqueceta-a com os seus poderes. <O Espítito
Santo virá sõbte vós. Deixai-vos ficar, pois, na cidade até receberdes

a íorça do Alto>. A festa de hof e é a festa comemoÍativa da expansão

dalgtejano mundo e foi sem dúvirla por este motivo que se escolheu

parí estação de hoie a Basílica de S. Pedro dedicada ao Pdncipe

ãos Ápóstolos. Dissera o Mestre que o divino Paúclito vitia e a

Eplsto^la mostrâ-Íros o cumprimento da promessa. Era a hora de

Têtcia, à volta das nove horas, quando se fez de ïepente sentit um

vento, impetuoso que encheu toda a casa' e línguas de fogo desceram

sobÍe os Àpóstolos. Iluminados pof esta lwz e a trasbordar deste

fogo sagradã os Apóstolos sentem-se novos e vão realmente fenovaÍ

^ 
Í^.. á^ t tt . Èste dom maravilhoso consiste pata cada um de

nós na plenitude da graça que recebemos no baptismo_e que se vai
progr"riivrmente desenvolvendo e ampliando até à maturação

perf-éita do céu. Para os Âpóstolos era isto mesmo com mais

ã d.r..., de que em parte não podemos também prescindir sem

atraiçoat ainda que veladamente a nossa dignidade e 
- 
a nossa

vocação, com mais o dever de a transmitir a todos os homens>>.

N"r Missas solenes do Domingo de Pentecostes e Votiva do

Espírito Santo o sacerdote, o diácono e o subdiácono fevestem-se

de paramentos de cor vermelha.
O Evangelho comum às duas l{issas é o de S. João 14' zt-tt'
Destas Missas destaca o autor as frases seguintes.

<O Espírito do Senhor encheu a tettz- toda'..>>

<<Levante-se Deus e pereçâm os seus inimigos...>
<<Rechaçai para longe de nós o inimigo e dai-nos sem detença

a Paz>>.
<<Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, feliz o povo

que ele escolheu Pan Sua heranço>.- 
<<Vinde, E,spírito Santo, enchei os corações de Vossos fiéis

e abrasai-os no fogo do Vosso amoÍ>).

<<Completaram-se hoie os dias de Pentecostes, aleluia, hoje

apaÍecev ó Espírito Santo sobre os Apóstolos em línguas de fogo
e infundiu-lheJ os dons da sv gr.aça. Enviou-os a pïegr por todo

o mundo e a testemunhar que todo aquele que acreditat efotbaptizado
será salvo>>.

e) Dom Gaspar Lefebvte, Miswl- Quotidiano e Verperal'
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Da Missa aotiua dos Santot Anjos tua o autor o seguinte.
<<Ó Deus, que em admirável oráem regulais os ministérios dos

anjos e dos homens, concedei-nos propício seÍmos protegidos na
Terra por aqueles que no Céu vos assistem>>.

<Um Anjo do Senhor desceu do Céu...>
Da Missa de Vtirios Mártires destaca o autoÍ as frases seguintes.
<<Suba até Vós, Senhor, o pÍanto dos cativos; que os nossos

vizinhos sofram o sétuplo no seu seio: vingai o sangue derramado
dos Vossos Santos>.

<<As almas dos justos estão na mão de Deus, e não os tocatâ
o tormento da motte. Pareceu aos olhos dos insensatos que morriam;
e a sua saída deste mundo foi considerada como uma aflição, e a sua
separação de nós como um extermínio, mas eles estão em paz. E, se
eles sofreram toÍmentos diante dos homens, a
cheia de imortalidade>.

<<Os justos resplandecerão e brilharão como

sua esperânça está

centelhas no meio
de um canavial>>.

<<...Os Justos, viverão para sempÍe, e a sua recompensa está no
Senhor, e o Àltíssimo tem cuidado deles. Portanto receberão da
mão do Senhor um reino de honra e um diadema brilhante; porque
os pÍotegefâ com Sua dextra, e o Seu santo bÍaço os defenderá.
O Seu zelo se vestirá duma armadvÍà, e atmará as Suas criaturas pan
se vingar dos Seus inimigos. Tomaúr por couÍaça a justiça e por
capa.cete o Seu juízo infalíveb.

<O alvinitente exército dos Mártires, canta os Vossos louvores,
ó Senhoo.

ÂPONTAMENTOS SOBRE INDUMENTÁRIA LITURGICA
MEDIEVAL

De Seaerim de Farìa (1), toma o autoÍ os apontamentos seguintes.
<À Igteia Católica alumiada pelo Espírito Santo e ensinada

pelos Apóstolos assinalou a cada ordem e estado da Ígreja, parti-
culares e distintas vestes>.

As yestes dos clérigos têm a sua origem na lacerna usada pelos
romanos que era <<um hábito de feltro, cuÍto, que cobria a païte
do corpo que há dos ombros até à cinturq como agora (ríz4) fazem
âs capas dos feltros ou as esclavinas dos peregrinos>>.

e)
30tpâc.

Manoel Severim de Fatia, Dìrcurns Vtirios e Polítieo4 Lisboa, r8o5,
(Reimpressão da edição feita em Êvon. em t6z4).
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<<Esta lacerna que, como vemos, eía uma muÍça sem capelo
ou cogula foi comum a todo o clero e afrtmam alguns âutores que

^ tomatam por hábito os eclesiásticos da primitiva Igreja porque
sendo o mesmo que câpa de caminho significavam õom ela qo.
deviam usar das cousas deste mundo só como peregrinos e passa-
geiros>.

Esta <<murça sem capelo é, ainda hoje comum a todos os clérigos
de Portugal que a querem trazeï posto que muito mais se usa nos
beneficiados das catedrais que não são cónegos, particularmente na
Sé de Évora, e só se diferencia esta muÍça dãs mirrças dos cónegos,
em as_dos cónegos terem capelo, como têm as dos bispos e cardãais,

9 gual capelo parece sem dúvida a cogula monacal que os cónegos
the acrescentaram quando aceitaram o monaquismo. prova-se iito
claramente por duas razóes evidentes. Â primeira, porque o capelo
o.u gogu|a é só insígnia de monges e própriã sua. Â õegonda, poÍque
aìnda hoje só os clérigos que foram monges, que são õs bispós, e os
das catedrais e os Regulares as tràzemcom capelo, e os mais sèm elesrr.

<<...Neste Reino se conserva mais que em nenhumà o:utlz-" patte
o uso das murças porque além dos bispos 

^s 
trazem por hãbito

próprio todos os cónegos das igrejas catedrais e como tal, em muitas
constituições de bispados é proibido aos outÍos clérigos, principal-
mente no arcebispado de Êvota; e na sé de Braga mãnda um esta-
tuto do coÍo que, sem murça, não possam os cónegos ser contados
às horas. E modernamente em Lisboa as fottatam os cónegos de
vermelho para com esta diferença Ãcar o dito hábito canonicãl mais
distinto das outras murças dos quartanários (1), ainda que as dos
quattanários são sem capelo>.

_ - <<Além da murça, trazem também os cónegos outÍa veste por
hábito canonical, chamada capa de coto a qual é comum aos bispos
e cónegos; delas se fez menção no Cerimonial Romano onde maãda
que vão com ela vestidos os bispos quando forem admitidos no
lugar do consistório em Roma e que nas suas igrejas assistam com
eLa ao oflcio divino. E na Sé de Évora hâ uma declaração da congre-
gação dos ritos, que ordena se não faça cerimônia alguma ao biipo
ya,igreja, assistindo sem capa. Â mesma capa dâ o ceriminoal por
hábito aos cónegos em certos tempos do ano, como flo Advento,
Quaresma e outÍos, segundo o particular usb que cada lgreja nisso
observa. Esta capa tomara;m os bispos e cónegos do monaquismo...
o que se vê claramente da mesma forma dos capelos delas, que é
própria dos monges de São Bento e dos forros de peles que nelas
se usaram sempre em muitas paÍtes... Por isso se permitem ainda

e) Quattanârio: _Nos cabidos, é o. beneficiado inferior a meio cónego,
e tem â qwatta patte da .côngrua dum cónegô (Dicionário de Moraes).
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hoje estas capas de chamalote que se tecem dos pelos cle camelos
ou de cabtas e assim parece que sobre as mais vestiduras ú.aziam
os monges do Egipto...

Destas capas de coÍo paÍece que tiveram origem os pluviais
a que chamamos ordinàriamente capas de asperges, poÍque nos
capelos e feição se paÍecem com elas e como tais manda o Cerimonial
Romano que nos pontificais dos bispos só os cónegos as vistam e
assistam com elas no cofo, como hábito canonical não concedido
aos outros beneficiados.

A cor de ambas estas vestes, muÍça e capa de coro, é negr.a...
Âmbas estas vestes, muÍça e capa, de coro, usam os cónegos

sobre sobrepelizes ou túnicas líneas, como lhes chama Santo Agos-
tinho e alguns dos Padres antigos, às quais deram depois nome de
superpellicìum ou sobrepelizes, segundo Guilhelmo Durando, poÍ
seÍem antigamente estas as ultimas vestiduras que se lançavam sobre
outras de peles que então o clero trazia>>.

<<Hâ tambem o barrete, veste comum a todos os clérigos>>.
O barrete era do mesmo pano e cor da murça e <<a forma deste bàrrete
foi em todas as paÍtes até nossos tempos Q6za) redonda e não
quadrado ... <<Os barretes que os bispos ttazem debaixo da mitra
ainda são redondos>>.

<Loba chamamos outÍa veste comum a todo o clero de Portugal,
mas mais usada nos cónegos das catedrais, principalmente na Sé
de Évora; a qaal teve sua origem ... das daimáticãs e ainda hoje
parece que têm quase a mesma fotma e feitio delas. Foi a dalmática
comum a todo o clero ... como ainda agota a tfazem em Portugal
os bispos e cónegos>>.

<<O mantéu clerical é o mesmo que o antigo pálio usado dos
filósofos gregos ... Este uso se comunicou poÍ todas as províncias
da Ásia, trazendo-o as pessoas gÍaves que tiatanm do desprezo do
mundo e como tal wsaram dele os apóstolos. F;ra o pálio antigo
quadrado e chegava até ao chão e ata-va-se no colo com uma fivela
como âgoÍa vemos as capâs dos Religiosos>>.

Do Dr. Ribeiro de Vasconcelo.r (1) tira o autoÍ os apontamentos
seguintes.

,Ã Alua era primitivamente a veste ordinária do clero, uma
verdadeira batina de cor branca. Durante a ldade Média costumava
bordar-se a alva a ouro e seda de cores. Hoje deve ser inteiramente
branca. A alva deve ser ampla e comprida, ficando a flmbllra a

^tÍastàt 
cetca da gÍossura dum dedo sobre o pavimento.

_ e) ^Dr. -Àntónio Garcia Ribeiro de Vasconcelos, Compêndio de Litargia
4o-ryqoo,-Coimbra, :1897, e Duas Cartat nbre Indumenlária f;il'irgita na lconogrifa
Medietal, in <Biblos>, Março e Âbril de 1926.
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Os rectângulos que se vêem em alguns quadros aplicados adiante
e atrás'sobre a alva que reveste certas personagens, um pouco acima
da fimbtia, _. ur ,peças sobrepostas às extremidades,.ãas mangas,
geralmente do mesmo tecido dos paramentos, são simples adornos
da alva que aparecem sòmente no declinar da Idade Média, perma-
necendo em uso até à actualidade, mas restritos modernamènte às
missas do Âdvento e da Quaresma.

A dalnática é a veste litúrgica do diácono.
Mas poderá na iconografia medieval considerar-se característica

exclusiva do diaconado? Não. Nem na iconogtafra medieval nem I

mesmo da moderna.
Nos tempos da baixa ldade Média a dalmáaca é incontestàvel-

mente veste própria da ordem diaconal, não podendo entretanto
considerar-se característica iconogrâfica porque outros ministros da
Igreia, que também se eÍÌcontÍam figurados nos monumeÍltos, usavam
vestes com a mesma apatència e assim se repÍesentam.

Os subdiáconos revestiam a tunìcela, que era muito parecida
com a dalmâtica do diácono, da qual se distinguia teòricamente em
ter as mangas um pouco mais compridas e mais estÍeitâs; é certo
porém que na ptâtica se aproximavam tanto entre si as duas vesti-
mentas, que em breve se totflà-va:m perfeitamente iguais, sendo por
isso vestidas indiferentemente pelo diácono e pelo subdiácono, nos
fins da Idade Média.

Âinda em tempos medievais introduziu-se em ÍÌumeÍosas igrejas
o uso de vestiÍ também os dois acólitos ceroferários, que eram apenas
clérigos ìn minorìbus, e, em muitos casos, simples rapazinhos leigos
ou meninos do coro fazendo âs vezes de minoristas, com alvas e
dalmáticas, precisamente idênticas na forma à dos diáconos. Este
uso veio a desaparecer, quase por toda a parte, nos séculos XVI
e XVII; entÍetanto nalgumas igrejas subsistiu até, aos nossos dias.
Em Portugal ainda é actualmente Q9z6) seguido na igreja braca-
Íense.

Como pois distinguir, na iconografra medieval, um diácono
dum subdiácono ou dum simples acólito? Hâ apenas um elemento
seguro: a estola a tiracolo, insígnia exclusiva do diaconado. Mas
como em todo o Ocidente se estabeleceu o costume, que ainda hoje
existe, de os diáconos vestirem a dalmâtica sobre a estola é impos-
sível distinguir na.iconogtafra os diáconos dos rninistros infedores
a não ser que se avistem as pontas da estola pendente, saindo pela
abertura lateral da dalmática, e descendo até baixo da fímbria desta.

O amìcto, um rectângulo de linho preso com duas fitas, que hoje
se coloca sobre os ombros, por baixo da alva, antigamente se lançava
sobre a alva, cobrindo a cabeça, pescoço e ombros, e fixando-se no
peito; no acto de ministrat, fazia-se decair da cabeça para trâs,
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ficando a cingir a nucâ e o pescoço, o que ainda hoje se pode ver.
Esta peça de linho da indumentâúalitítgica,aprinclpio lisa e simples,
principia no século x a ser ornamentada com ouro e ptata, e no
século xr, aparecem ricos amictos com a zona superior ornada de
ostentosos bordados, em que algumas vezes se empregavam até
pedras preciosas. Nos painéis dos últimos séculos medievais vê-se
nos santos, tevestidos de paramentos eclesiásticos, uÍna Áca peça
de estofo que sobressai da dalmática a vestir a t:iuca e pescoço, podendo
pareceÍ à primeira vista uma larga estola. Mas não. É pura e simples-
mente a zona rica do amicto medieval.

Poderá admitir-se a hipótese de na iconografia medieval aparccer
representado de dalmática um santo mártiÍ, que não houvesse sido
clérigo?

Antes de respondeï a esta peÍgunta há que estabelecer uns
princípios teológicos, bem conhecidos nesses tempos, os quais
inspiraram os artistas epavtaram o seu pÍocedimento naiconogtafra.

À hierarquia de ordem, existente na Ígteia militante ou-deste
mundo, corresponde uma outra hierarquia na Igteja triunfante ou
celeste, com os seus graus de ordem também. Pertencem a essa
hierarquia os anjos, que assistem ante o trono dívino, e ministram
a Deus incessantemente, desempenhando missões de que são incum-
bidos. São verdadekos ainistror ou diáconos de Deus.

Por isso muitos artistas, para darem aos anjos um indumento
consentâfleo com âs funções que exeÍcem, vestiÍam-nos de dalmática,
ou de estola diaconal, ou finalmente de estola com dalmática sobre-
posta.

Pois não são eles diáconos do Senhor?
Posto isto, consideremos 

^gora 
os santos mártires, que deram

testemunho de Jesus Cristo, selando a sua fé com a própria vida.
A esta classe de santos, e à gLoia que triunfantes gozâm no

céu, encontÍam-se bastantes refetências no Novo Testamento; da
Sagrada Escritura passaram essas referênitas pan a liturgia, onde
se lêem nos belos Ofícios e Missas compostos em honra dos santos
mártires.

Jesus Cristo deu a cada um dos mártires a denominação de
<<meu ministro>. Não haverâ pois motivo para adrmtação se encon-
trarmos os fiéis piedosos a considerarem os santos mártires integrados
na hierarquia celeste dos mìnìstros do Altíssìno, enfileirados um degrau
abaixo dos santos anjos, prestando incessantemente, como estes e
com estes, o ministério da assistência da acção de graças, da prece
e intercessão efrcaz, aÍÌte o altat de Deus, no templo da celeste

Jerusalém.
E, sendo assim, não temos direito a esttanhat se poÍventuÍa

algum artista houyer dado a qualquer mârtir, para mehãr o glod-
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frcar, as mesmas yestes diaconais, que se atribuem aos anjos, pois
uns e outÍos, na Igreja triunfante, na Jerusalém celeste, são verda-
deiros ministros ou diáconos. Deverá em tal caso ser colocado,
junto do mârtir. vestido de diácono, o instrumento ou o símbolo
do seu mafiirio, como título da sua consagração, título glorioso t

da alta função que exerce no paraíso.
Encontrar-se-â realmente algum santo máÍtir, que não tivesse

sido clérigo, ÍepÍesentado em trajo diaconal?
No caso afrrmativo, não cawsarâ o facto admkação algwma,

por ser naturalíssimo.
O nanípulo, Íra sua origem não passava dum lenço vulgar.

Depois pâssou a ornamentaÍ-se com bordados ricos. No século xr
é que os subdiáconos ptincipianm a usar o manípulo, que até então
era usado pelos diáconos e sacerdotes sòmente.

A capa ou pluuia/ é uma veste solene, usada rios âctos solenes
estÍânhos à missa.

Regras principais sobre o uso da capa:
1.e O celebrante veste à c p^: a) nas procissões e nas bênçãos

que faz ao altar; b) nas laudes e vésperas solenes; a/ nas absolvi-
ções que se fazem depois das missas dos defuntos.

2.a Nos pontificais, o presbítero assistente usa a capa.

3.ã Com a capa nunca se põe o manípulo.
4.ú A capa com fecho ou broche (pectorale, formalium) é reser-

vada ao bispo dentro da sua diocese e aos cardeais.

o cul.To DAS RELÍqUraS NA IDADE MÉDrA

O culto dos santos, que é uma forma do culto dos mortos,
funda-se na -veneração das suas relíquias, isto é, dos seus restos
corporais (1).

Um corpo santo tinha, na Idade Média, uma importância que
hoje temos dificuldade em imaginar.

Tesouros e talismãs, os ossos dos santos eram estimados como
<mais preciosos que as pedras preciosas>>.

Como explicar o valor atribuído pela piedade da Idade Média
a simples ossos? É que um coÍpo moÍto, desprovido da sua carne
e reduzido ao estado de esqueleto, eta reputado, embora estivesse
separado da alma que o habitava, como tendo herdado as virtudes,
isto é, os poderes miraculosos do vivo.

e) Louis Réau, Iconographie de l'Art Chrátien, fnborluction Gánerale,pitg. 3gr.
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As relíquias eram guardadas em lugar seguro, ao abúgo dos
ladrões, mas acessíveis aos peregrinos que ãesejavam vê--ias ou
mesmo tocâ-las ou beijá-las

Eram metidas em relicários feitos, em ÍegÍa, de metais preciosos.
Mas havia também uma grande variedade de bolsas-relicários de
pano de seda ou de veludo.

Num folhetinho do século xvr divulgado pelo Dr. Rocha
Madahil (1) encontramos uma descrição de ostenìão de relíquias
em Portugal, que o autoÍ passa a resumir.

No dia 16 de Janeiro celebra-se no mosteiro de Santa Craz
de Coimbra a festí dos gloriosos cinco mártires da ordem dos

Telgt:s que foram martirizados na cidade de Marrocos pelo
Rei X{itamulim, cujos corpos estão no dito mosteiro sepultaãos.

Neste dia é armada toda a igteia e capelas e nas primeiras
vésperas são postas as suas reüquias nos altares por esta maneira.
A caixa grande de prata em que estão os seus corpos no altat-mor,
e o-vulto deprata que tem uma das suas cabeças no seu altar que é
o do Santíssimo Sacramento, e o outÍo vulto que tem algumas
relíquias suas no altar de Santo António, e estarão .m onr=.sca-
belos cobertos com panos de seda. No altar-mor estarão os casti-
çais grandes de ptata com os seus cirios, nos do ctuzeito os quatro
pequenos, em cada uma das suas capelas com as reliquias eitarão
dois ou quatro castiçais com círios de -onfmia; e no fimìas vésperas
se darão_as relíquias ao povo, para aqueles que o prelado mundur.
Depois da completa é posta no cruzeiro ante a porta da grade prin-
cipal, no meio, uma mesa oÍnamentada a modo de altar com um
pano dco ou frontal, e por cima wma toalha, e no fi.m das matinas
é posta nesta mesa a caixa grande de pnta em seus pés de pratz',
e dois castiçais grandes deprata com doìs círios grandel d^ corfrrari,
iunto dela, e o vulto que tem a cabeçase porá no aríar. de santo António
e o outro vulto no altar do Santíssimo sacrâmento; e os círios assim
destes altares como os da mesa, estarão sempÍe acesos.

Às cinco horas da manhã se abrirão ,, portu, da igreja e estarão
em cada c pel,,, acompanhando as santas ?eüquias, ãoió religiosos
que o prelado mafldar, um sacerdote pan" dar as santas relÌquias

,e outÍo p^ra companhia e para espevitar os círios quando cumprir.
E quando 

-yirery 
que está genre na igreja, de romarià, abetta 

^ 
poïta

da grade, lhe darão aí as santas relíquias. Neste dia, pela tianhã.,
não se tocam contas ou água, nas santas relíquias, mal sòmente se
dão ao povo, até ao princípio da missa de ierça. E querendo-se
começar a missa principal, vai o sacristão ou outro religiàso, acom-

. () Tratado da I/ida e MarÍírio dos Cìnco Máríiret de Marrocos,Coimbra, r9eg,
Pág. 8:.
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panhado de duas tochas, buscar o vulto que tem a sante- cabeça à
capela onde está e aleva ao altarmor onde estará atê ao fim da missa.
Acabada a missa, tomado pelo celebrante o relicário do vulto que
tem a cabeça dos santos mártires nas mãos com um pano de seda,
chegado à mesa que está no cruzeiro e posto o relicário aberto na
mesa, o celebrante o toma com o pano de seda e com ele aberto
amostra a sant^ cabeça ao povo, volvendo-se em giro e devagar
paÍa que por todos possa ser vista.

Por uma cafta do Infante D. Fernando a D. Frei Gomes (1) se

sabe que o Infante Santo pediu com o máximo interesse ao Papa
que lhe desse relíquias de santos, embora já possuisse , além de outras,
uma relíquia <<do lenho da veïa-crvz e um pedaço do couro da
cabeça de Santo Ântónio>>. Esta última deixou o Infante em testa-
mento ao mosteiro de São Francisco de Leiria (2).

À TÂMAREIRA

A tamarcira ou palmeira das tâmaras é uma âwote que chega

^ ^tingh 
trinta metros de altura.

É cultivada com frequência em PoÍtugal, sobretudo no Sul (3),
sendo originâria da .êrfrìca setentrional ondè se encontÍa por toda a
parte pois os seus frutos constituem um precioso alimento, princi-
palmente no deserto do Saará.

As folhas da tamareira são penatipartidas.
A parte central indivisa das folhas partidâs, isto é, o seu eixo

pdncipal, tem em botânica o nome de <<ráqús>.

O BORDO

O bordo ou plátano bastardo (Acer pseudo-Platanus, L.) é uma
âtvore que se encontÍa nas tegiões temperadas do hemisfério norte,
existindo em PoÍtugâl no Minho e na Beira e na serra de Sintra (a).

O pintor Álvaro Gonçalves fez, em 146o, um corttta;to p^r^
pintar um retábulo <<em madeira de botdos da Flandres>>.

Também, num inventário feito em 15o6 se refere a existência
de <<um retábulo de bordos por pintao.

e) Dr. Domingos Maurício, O Infanre Santo e a
<Brotério, vol, X, p4g. 24.

e) Frei João Àlvares, Cninica do Infante Santo D.
Mendes dos Remédios, Coimbra, r9rr, pág. r38.

(t) António Xavier Pereira Coutinho, A Flora de

e) Ibidem, pâC. t9t.

Cúria Pt'ntifícia, in

Fernando, edição de

Porlagal, pâg. rr5.
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APONTAMENTOS SOBRE ÂLGUNS PINTORES
DO SÉCULO XV

ROBERT CAX,IPiN

De Jacques f,assagne (1) tira o autoÍ os apontamentos seguintes.

_ -Â hipótese de que o <<Mestre de Flémalle>> era Robert -ampin
de Tournai é a mais satisfatória e a hoje mais geralmente acêita
apesar dos ataques furiosos de que foi objecto.

Nasceu Robert Campin antes de rr8o. Pintor em Tournai,
tornou-se proprietádo duma casa em r4oJ e cidadão em r4ro. Era
então pintor ordinário da cidade e chefe duma impottante oficina.
F.m r4z3 houve desordens na cidade e os mesteiraii apoderaram-se
do poder. Campin, decano dos pintores foi, de r4z j 

^ 
rJz7, membro

dum dos conselhos comunais. Morreu em 1444.
Â maior parte dos painéis flamengos dos fins do século xrv

e dos começos do século xv são painéis em largura contendo duas
cenas lado a lado ou fazendo parte dum conjunto de cenas que se
estendem horizontalmente. Esta disposição é certamente mais
próxima dos baixos-relevos esculturados ou das teorias de carpi-
dores colocados nos nichos dos túmulos borgonheses que das minia-
tuÍas tomam o formato da pâgina em altura.

Num dos mais antigos painéis conhecidos de Robert Campin

- O Casarzento da Virgen 
- diante dum pórtico gótico, as persona-

gens estáticas estão agrupadas desaieitadamente, parecendo cada uma
tomada isoladamente, como se o pintor quisesse acomodat uma
ga\eúa de tipos humanos vistos ora de frente, de perfil ou a tÍês
quaftos.

No reverso deste quâdro estão pintadas duas estátuas em
<gtisaillo de Sao Tiago e de Santa Clara que paÍecem ser as mais
antigas deste tipo em painel. Estas <<grisailles>> que iriam conhecer
tal fortuna que as encontÍamos em quase todos os rètábuios fl.amengos
são esculturas representadas <<en trompe-l'oeil>>. Parece que os pintores

Skita, Genève, :'9j7, pâgs. z3 e segs. 
\
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quiseram anexâr as conquistas dos camar d^s mais avançados na
arte de exprimir -os volumes e o espaço.

Esta comunhão com as pÍeocupações dos escultores explica
sem dúvida os potentes volumes que caracterizam as primeiras
fi.guras do <<Mestre de Flémalle> como a <<Senhora da Esteira>>, da
National Gallery de Londres e a <<Virgem da Anunciação>> da 

^ntigcolecção de Mérode, hoje no Museu Metropolitano de Nevr
York.

O pintor ÍecoÍreu ainda à peÍspectiva oblíqua que em breve
seria ultrapassada. Jâ não se encontrará qualquer exemplo dela
em Van Eyck e isso indica bem que os primeiros quadros do <<Mestre

de Flémalle> são de data muito antiga, sem dúvida anteriores a r4zo.
As formas são encurtadas, como achatadas e batidas duramente pela
iluminação, ao passo que em Van Eyck, elas se banharão numa
luz difusa. No quadro de Londtes, a fuga da perspectiva é muito mar-
cada, acentttada pela deformação dos móveis e quase nã,o hâ profun-
didade; no quadro de Mérode, o espaço resultante do encurtamento
do fogão de sala, do banco e das vigas do tecto é também estrei-
tamente limitado e a sala abre.se como uma caixa em que os dife-
Íentes elementos da composição se irnbricam sem deixar algum
espaço vazio. A luz que vem ao mesmo tempo da frente pata a

esquerda e das janelas da sala acentua o relevo dos objectos que
paÍecem marcados por uma sombra dupla.

No painel da Natiuidale do Museu de Diion, que não deve
ser muito posterior, âpaÍecem de novo figuras hieráticas e vigoro-
sâmente modeladas que paÍecem saidas directâmente da escultura.

Este primeiro grupo de obras oferece portanto caracteres esti-
lísticos bem definidos. É oma atte ainda próxima das suas origens
(miniaturas franco-flameÍlgas, artesanato popular, escultura slute-
úana), rtma arte jovem mas que se distingue delas resolutamente
pelo sentido da natwteza e â procura da expressão.

Nas obras de Robert Campin não se enco{ìtÍa qualquer traço
de infuência de Van Eyck. Trata-se de criações importantes que
depressa tiveram eco através de toda a Europa, poÍque, como muito
iustamente observou M. de Tolnay, é precisamente a estas obras
e não a João van Eyck que é preciso referir-se quando se quiser
pÍocuraÍ as fontes da atte de I(onrad lfy'itz na Suiça, de Moser e de
Multscher na Alemanha e da misteriosa Anuncìação de Aix-en-
-Provence.

Num fragmento do painel direito de um tríptico desapare-
cido representando a Descida da Cruq, que o pintoÍ deve ter executado
cerca de r43o, eIe exalta a individualidade das suas figuras colo-
cando-as num quadro abstÍacto que dá uma ideia sem equívoco do
infinito.



197

Nos fragmentos dum retábulo existente no Museu de Francfort
a frgura de Nossa Senltora, tal como no da Nossa Senhora de Londres
e no da {Yatiuìdade de Dijon, usa um lindo vestido branco leitoso,
ligeiramente azulado.

Numa das suas últimas obras, a Nossa Sen/tora en Glórìa do
Museu de Aix-en-Provence em que a Virgem apàïece a São Pedro,
a Santo Agostinho e a um abade, o pintof fepresentou a Senhora
sobre um pesado banco esculturado que se eleva no meio do céu
e colocou-Â no primeiro plano como as personageÍls teÍÍestÍes.

O simbolismo religioso exprime-se com tocânte ingenuidade
na Anunciação de Mérode. O painel later^l direito repÍesenta
São José fabricando ratoeiras expostas aos trânseuntes sobre uma
pequena prateleira que se abre sobre a praça duma cidade. Como
o fez nota;ï Meyer Schapiro estâ ali, sem dúvida, uma alusão à doutrina
agostiniana segundo a qual o casamento da Virgem e a Incar.nação
foram decididas pela Providência para atrait o diabo a uma armadilha
tal como o râto à isca.

Na Natiaìdade do Museu de Diion; à certa passâ-se entre as
paredes arruinadas dum estábulo de madeiÍa o que significa o desmo-
Íonamento do Ântigo Testamento

O valor de Campin como pinror é atestado pelos discípulos
que acolheu na sua oficina: em r4LJ, o decano da Guilde dos pintores
ganteses G. de Stoeve confia-lhe o seu filho; em 14z6 e r4z7 dois
jovens de Tournai toÍnam-se seus aprendizes vindo â ser mestÍes
cinco anos depois. Serão conhecidos como Roger van der T7eyden
e Jacques Daret. Acrescente-se que Jean van Eyck foi recebido
solenemente em Tournai em T.427 e t4z8 e aí pôde admfuar a Anuncìação
de Mérode cujos pormenores pârece teï Íetido na suâ memória. '

De Erik Larsen (1), tira o autor os apontamentos seguintes.
Robert Campin conseguiu dar às suas personagefls uma certa

plasticidade escultural, talvez uma recordação do ensino slute-
riano (2) mas essa qualidade não desagradou por ceÍto em Tournai,
cidade dos mestres entalhadores.

Da oficina de Robert Campin é uma <Virgem com o Menino
numa abside>> existente no Museu Metropolitano de New York
e proveniente de Espanha (Salamanca?).

Larsen descreve o quadro do modo seguinte: <<Numa abside
cor de granito (muraille), a Virgem, bastante atatacaãa, Íevestida
com uma túnica e um mânto branco-azwlado, cruza os braços sobre
o Menino que está 

^ 
mamat. De cada lado, um anjo músico - um

,, _ e) Edk Larsen, Les Prinitifs Flamands aa Muúe Métropolitain de Nea
Yor,ë, pâgs. 48 e rrz.

(') Claus Sluter foi um célebre escultor flamengo dos fins do século xrv
(Nota do autor).
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vestido de ani e vermelho, com asas aliando o verde ao azul -o outro com túnica violeta e manto verde sendo as asas multi-
colores.

Â composição está longe de ser única, mas este exemplar é
um dos melhores, a tal ponto que pôde ser considerado por Roger
Fry e J. C. Robinson, Winkler e vários outÍos, como um original
do Mestre de Flémalle>.

Notam-se neste painel, segundo Larsen, influências italianas,
passadas pelo filtro do modelo diionês, e o seu colorido é muito
particular pois o azul e o branco das vestes da Virgem provêm
duma tradição espanhola.

Âinda segundo Larsen, Robert Campin eïa <inábil na
perspectiva, mas terrìvelmente verídico em tudo que fosse um
pormenoÍ familiar e humano>>.

De Leo Van Puluelde O tira o autor os seguintes aponta-
meÍìtos,

Âs pinturas do Mestre de Flémalle aproximam-se das dos
Van Eyck e de Van der Weyden, mas distinguem-se delas pela
monumentalidade da fotma, o modelado eminentemente plástico
e o colorido vigoroso.

Hâ wma diferença essencial, diferença de concepção e de factwra,
entre os dois grupos de obras: a concepção mais positiva e a factuta
mais pesada numa pasta mais gorda e mais opaca no Mestre de
Flémalle revelam um outÍo esplrito e um outÍo tempeÍamento que
os de Roger rran deÍ Weyden.

De Augusío L. Mayr (z) ara o autoÍ os apontâmentos seguintes.
O termo da criação anlstica do Mestre de Flémalle é formado

pelas asas dum retábulo do Museu do Prado de Madrid com o
retrato do fundadoÍ, o mestre Henrique Wed, datadas de 1438.

Novíssimas investigações robustecem, segundo parece, cada
vez mais a hipótese de que o Mestre de Flémalle é Robert Campin,
o chefe da escola de Tournai.

Naquela obra reflecte-se pefeitamente o catâcter atístico do
Mestre de Flémalle; é o realista mais vigoroso e consequente da
escola flamenga na púmeira metade do século xv.

A uma marcada predilecção pelos tons frios e intensos associa-se
um verdadeiro culto, notabilíssimo naquela época, pelo claro-escuro
que o Artista emprega, não só parâ os efeitos pictóricos mas também
pat destacar e avigorat mais as formas. Catacterizam também
notàvelmente o estilo do mestre, a reprodução minuciosa e detalhada

I

(i) Leo Van Puyvelde, Les Prinitifs Flamands, pâg. 26.
e) A. de Beruet y Moret y Âugusto L. Mayer, Aíbun de la Galeria de

Pìnluru del ,L[weo del Prado.
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dos mais diversos assuÍrtos e a ordenação dos pesados pânos em
massas de amplas e abundantes pregas.

Do retábulo de ï7etl existem as duas asas no museu do Prado,
tendo desaparecido o painel central sem deixar vestígios.

Sobre a data da obra e a pessoâ do fundador dá-nos notícia uma
inscrição que está n^ as esquerda, a qual ÍepÍesenta o fundador com
o seu pâtÍono, São João Baptista. Â inscrição diz: <<No ano de 1438
fez pintar esta efígie Henrique Werl, mestre de Colónia>>. '

O Mestre Henrique, homem de gosto artístico, que se nos
apresenta de corpo inteiro no quadro, era vma personagem múto
conhecida no seu tempo. Procedia de \7ed, na S7estfiilia e eÍa
homem cultíssimo e eloquente orador sagrado em Colónia. Desem-
penhou um bdlhante papel no Concílio de Basileia, donde regressou,

iâ no ano de t437, a Colónia. Morreu no ano de 14& sendo provin-
cial dos Franciscanos.

Em ambas as tábuas se revela a maneira como o Mestre de
Flémalle sentia o espaço, a saa tlpica e compilcada disposição da
luz, a matcada predilecção pelo claro-escuÍo e o desejo de acen-
tuar vigorosamente a plâstica.

OS VAN EYCK

Os irmãos Van E-yck, Hubert e Jean, Íenovaram o estilo da
pintura. Conseguem o volume e o releyo dos objectos, não mais
por um desenho colorido mas por valores de cores. Individualizam
os obiectos representados e dão-lhes a sua densidade material.

Podemos considerar a sua perspectiva linear defeituosâ, mas
nenhum pintor conseguiu durante cem anos dar como eles a pers-
pectiva aétea (1).

A sua obra comum é a celebércima <<Adoração do Cordeiro>>,
terminada em 1432.

Jean van Eyck foi pintor do duque de Borgonha Filipe-o-Bom,
o qual o enviou a Portugal em r4z9 p^r^ pinta;ï o ÍetÍato dalnfanta
D. Isabel, filha do Rei D. João I, sua futura esposa, tendo-se aqui
demorado cetca de oito meses. O retrato daïnfanta levou um mês
a pintar (2)

De Jean van Eyck é o célebre duplo retrato do casal Arnolfini,
executado em t4t4.

e)
e)

Ieo Van.Puyvelde, Les Primitifs Flamands, p^g. 23.
J. Cardoso Gonçalves, O Casamento de Isabel de Poríugal etc., pâg. z4
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ROGER VÀN DER \TEYDEN

Nasceu em Tournai cerca do ano de r4oo e inscreveu-se como
aptendiz na ofrcina de Robert Campin, nessa mesma cidade, em 1427.

Em r de Âgosto de t43z foi admitido, como mestre, ÍÌa coÍpo-
ração dos pintores.

Bm 435 foi nomeado pintor da cidade de Bruxelas onde se
havia fixado, há pouco tempo $.

Roger compõe como um escultor, como um entalhador em
relevo; dispõe as figuras plàsticamente concebidas nâ supeÍficie tal
como Íìum tabuleiro de jogo das damas. Na <Descida da Ctuz>>,
do Museu do Prado, num santuário que pârece ter sòmente a profun-
didade precisa p^ra acomodar as figuras em tamanho natorãl, lado
a Lado, estão oito figuras de igual vulto. À ideia é a de um mode-
lador em relevo, frustradora e quase insupottável pan um pintor,
mas apesar deste constrangimento, Roger produziu a suJ obra-
-prima (2).

De Van der Ïíeyden é a <<Anunciaçáo>> do Museu Metropoli-
tano de New York, <<saída sob o ponto de vista estruturaf dâs
concepções de Robert Campin> e executada cerca de r4r4(s).
Pettence-lhe também o retra;to de D. João de Coimbra, filho do
Infante D. Pedro, existente no Museu Real de Bruxelas (a).

JACQUES DÂRET

Nasceu cerca de r4o4, Entrou na ofrcina de Robert Campin,
em Tournai, em t427, e obteve o título de mestre, em r4jz, em
Tournai (5).

KONRAD TíITZ

Nasceu, provàvelmente, depois de r4oo.
Era filho de Hans Witz, pintor em Constança e Rottweil, na

acrnl Suiça, então Alemanha, o qual foi provàvelmente seu mestÍe.
Em 434 foi admitido na <<guilde>> dos pintores em Basileia (ô).

-

e) Leo Van Puyvelde, Les Primitifs Flamandt, pá1s.. zt.
. (') Ma J. Fried-lander, From Van Elck to Braíge:t, Ëhuyâon press, r95r,

págs. 4 e r9.

-- . e) Erick Larsen, Les Prinitift Flamandt au Muúe MeíropoliÍain de New
York, Anvers, tg6o.
. q) José Cottez,in Colóquì0, Revista de Ârtes e Letras, n.o 7 de Fevereiro
de r96o.

(t) Leo Van Puyvelde, Let Primitifi Flamandt, pitE. zo.
f) Pierre Descargues, La Peintare Allemande' àa"XIVène au XVIèrc

Siècle, pâg. 93.
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De René ITtEglte (1), tira o autor o seguinte.
<Ninguém mais do que Claus Sluter, com a escola plástica de

Borgonha, contribui pata fazer pesaÍ na arte pictótica esta obsessão
do escultural, concebida em toda a plenitude dos seus volumes.
E, por seu turrÌo, ninguém mais do que Konrad S7itz, logo na
primeira metade do século, favoreceu â passagem de uma técnica
à oatra - um Konrad l7itz cujo pai, Hans de Constança trabalhou
na coÍte de Borgonha, e caja influência na escola de Avinhão,
pôde aventar-se. Recebido na corpoÍação dos pintores em r4j4,
o próprío ano em que van Eyck executava o duplo retrato dos
Arnolfini, I7itz inaugurou na pintura europeia o exageÍo do volume
e da sua densidade, ao qual Nuno Gonçalves em concorrência coma
Pietà de Avinhão, deu a expressão mais magistrab>.

<<Nas obras de \Vitz surgem âs sombrâs projectadas no chão,
onde, graças às gradações, parecem deslizar, as mesmas sombrâs
que de tal modo impressionam pela sua força subtil na obra-prima
de Nuno Gonçalves>>.

No mesmo local da citada obra de René Huyghe se lê que o
painel <<A Anunciação>> de l{onrad l7itz foi executado em i441.

Àlém de pintor, Witz era também, provàvelmeÍrte, escultor
em madeira (2).

THIERRY BOUTS

Nasceu em r4zo, e fi.xou-se na cidade de Lovaina , em r4r7.
O seu estilo sofreu nìtidamente a influência de Van der Weyden,

de quem foi discípulo.
As obras mais notáveis que produziu foram <A Ultima Ceia>

(posterior a t468), <O Julgamenro do Imperador Oto> (1468) e a
<Adoração dos Magos> (3).

ÂNTONELLO DA MESSINÀ

Nasceu em Messina, naltáiia, cerca de r43o.
O seu pti era escultor em mármore.
Â vida attistica de Ântonello começou em Nápoles donde

certamente não the foi difícil sair em várias viagens. porém, não
se sabe por onde andou.

(l) Rene Huyghq, l lrte e a Alma, Lisboa, 196o, págs. 285 e z86.
(:) Fran-co_Russoli, La Peiníare de h fúnaìssanrá@iogíaihïeg.
f) M. Hulpial, La Feiníare Flamande nn lç1/aàe S"ìèc[e, pâg. zo e Leo

Van Puyvelde, Let Prìmitifs Flamanfu, pàg. zS.
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Em algumas das suas obras nota-se um <(prevalente tom
espanhol>>.

Em 456 estava em Messina, havendo documentos de que
também aí esteve no âno seguinte até, ao mês de Abril.

Os documefltos de Messina nada mais dizem desde Âbril
de 457 até Janeho de 146o, no qual se sabe rer ele voltado duma
viagem. Onde esteve duÍante estes três anos é um mistério.

O conhecido Íetrato pintado por Ântonello da Messina exis-
tente no Museu do Louvre, <I1 Condottière>>, foi executado em r47 j.

Estas notas biográficas fotam tiradas pelo autor, de Giorgio
Vigni (1).

Àntonello da Messina trabalhou na ofrcina de Van der Weyden,
quando lâ estava também Hans Memli"g (t).

HANS MEMLING

Nasceu cerca de 1433 e foi discípulo de Van der ï7eyden.
Desde 466 que o encontramos em Bruges, onde moÍfeu

em 494e).

HUGO VAN DER GOES

Obteve o título de mestre, em Gand, em 1467.
À sua obra principal é o tríptico da <Adoração dos Pastores)>,

executado cerca de r474-r47t O.

APONTAMENTOS SOBRE A PINTURA
FLAMENGA DO SÉCULO XV

Às corporações de pintores flamengos, as <<gildes>> ensinavam
aos seus membros o emprego e significação dos símbolos, o sentido
místico das cores e inúmeras vidas de santos. Esses segredos foÍam
originàriamente propriedade das ordens religiosas, mas quando a
arte passou às mãos dos artistas leigos, os monges transmitiram a

Giorgio Yigni, Aníonello da Mesúna. Oldboutne, Londres, r963.
Àntónio Belard da Fonseca, O Mistério dos Painéil - Os Pinloret,

M"" J. Friedlander, From Van Elck to Bruegel, pítg. +r.
Leo Von Puyvelde, Les Prinìtifs Flamands, p^g. 3c.

e)
(',

pá9.s.
e)
(u)
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estes o conhecimento dos símbolos religiosos e das viclas dos santos
mais populares (1).

Uma das dificuldades que se apreseÍìtava aos pintores flamengos
era a da obte;rção dos pigmentos azuis. Um dôs mais famosos e
preciosos era o ultramar natwral que se prcparãva pulvedzando o
lápis-razuli extraído em minas situadas no actual^ Turquestão e
daí levado ao porto de Acre onde era embarcado puri Vrn ru.
Deste modo, o pigmento era. tão raro que se avaliavafrêquentemente
como se fosse ouro. O seu uso foi sinal de luxo. O azul mais conhe-
cido pelos pintores flamengos foi a azutite, um minério secundário
de cobre que se misturava com malaquite. por causa do seu carácter
vltreo, a azurite tem que ser pulverìzada ou moída grosseiramente
paÍa conseÍrvat o seu poder coÍante.

O capítulo mais trisre da história da pintura flamenga é o dos
azuis. O ultramariflo eta demasiado esõrsso e muito caro patà
poder ser empÍegado em uso comuÍn e, além disso, tinha pouca
força corante quando se empregava com óleo. A azurite perdia
fàcilmente a cor.

Em-toda a pintura flamenga devemos teÍ sempíe cuidado ao
contemplar um tom que nos pafeça. verde; o artista p-ode muito bem
tê-lo pintado azal(2).

ALGUNS ARTISTAS PORTUGUESES
DO SÉCULO XV

_ 
O primeiro pintor real de que chegou menção até nós, foi

o Mestre Antrinio Florentim (3), o-qual, pelo nomè, era originârio
de Florença. Vivia ainda em a4t9 è wmí carta de D. Duartelprivi-
legiando-o, em r4j4, ÍememoÍa que ele <<veio a esta ÍÌossâ teÍra
a requerimento del-Rei meu senhor e padre e era seu pintoo>.

Foi também pintor de D. Joao I, Gonçalo Anes oa Eanes,
o qual ainda vivia em rJ de Junho de r45o.

O Rei D. Duarte, por uma Catta de 1436, nomeou seu pedreiro
a Nuno Gonçalues, morador em Lisboa, para lavtat as obias reais
quando the fosse mandado, concedendo-sê então grandes privilégios
e uma tença anual de 9 ooo libras (a). Seria este escultoi a mesma

Baron Jose van der F'lsr, EI ultimo Florecìnìento de la Edad Media,

lbidem, pág. t8.
Vergílio Corteia, Pintoret PorÍagaetet dor Séculu XV e Xí/1, páe. VII.
Bsta catta é trasscrita em Âpêãdice, no ânal deste l.ivro. ' "

-e)
pâs'6t.

e)
e)
\,,
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pessoa que o pintoÍ Nuno Gonçalves? É a pergunta quie fez e deixou
sem Íesposta, o conde de Raczynski (1).

De 436 a t438, sendo abade do mosteiro daBadia, em Florença,
o português D. Frei Gomes, o pintor João Gançaluar'*<<mestre expe.
dente e seguro e grande artista>>, executou no claustro do referido
convento uma série de dez frescos. João Gonçalves deslocou-se
a Florença por iniciativa e a expensas do Rei D. Duarte e, em 1439,

iâ tinha regressado a Portugal (2).

Em t449 trab^Ihava no mosteiro daBatalha o pintor João Afonso,
morador em Leiria (3).

Por. carta de zo de Julho de t4to, o Rei D. Afonso V contratou
(oÍa flovâmente>> pzÍa, seu pintor a Nuno Conçalues.

Nesse mesmo ano vivia em Lisboa o pintor Vasco Eanes (a).
Àinda em r4to, o pintor Francisco Anes de Leìrìa pintou para

o convento da Carnota, em Alenquer, o retábulo do altar-mor, pela
quantia de doze mil reais brancos. Francisco Anes era filho do
pintor João Afonso acima referido (5). Pelo monogr.ama desco-
berto pelo Dr. Belard da Fonseca no <<Homem do Copo de Vinho>>,
painel existente no Museu do Louvre (u), .m Paris, deduziu o autor
do presente trabalho ter sido pintado esse retrato do físico-mor
do reino D. Fernando Álvares Cardoso, pelo referido Francisco
Eanes de Leiria.

Em r45r, o Rei D. Afonso V perdoou ao pintor Afonso Gonçalues
o ter sido um dos companheiros do Infante D. Pedro ém Alfar-
robeira (?).

Em r45z era iluminador dos livros de D. Âfonso V, o clérigo
<<seu capelão>>, Gonçalo Eanes (8).

Numa cafta de D. Âfonso V, datada de r7 de Julho de 1414,
lê-se: <<Dom Âfonso, etc. A quantos est^ cartã, virem fazemos saber
que nós querendo fazet gtaça e mercê aJohane Anes,pinto4 morador
em esta nossa cidade de Lisboa temos por bem e filhamo-lo poÍ nosso
pintor para quando lhe da nossa parte fot requerido nos havet de
servir de seu ofício em o nosso armazém da dita cidade...> (e).

e) Comte A. Raczynski, Dicíionuìre lJistorico-Artistìqae du Portagal,
Paris, 1847, pâg, rzo,

e) Eduatdo Nunes, Dom Frel Comes, Btaga, 1.g6j, vol. I, pâgs. z69
e seg."O Sousa Viterbo, Notícia de Algarc PinÍorcs, r.* Memória, páç.. 1,

e) Ibidem, z.a série, pâg. tz.
f) Ibidem, pâc. 8.
() Ântónio Belard da Fonseca, O Mittério dos Paìnéis - Ot Pintortet,

píLC. 83.
O Sousa Viterbo, .Notícia de Algans Pintores, r.e Memória, pátg. V.(t) Sousa Viterbo, A Liararia Real, pâg. 62.
e) Sousa Viterbo, Noíícia de Algurc Piníores, r.& Memória, pâ9. 33.
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Em r4r9, estava em Barcelona o pintor poftuguês Vasco
Feruandes, homónimo do grande pintor quinhentista Grão-Vasco(1).

A ajuizat poÍ um contrato celebrado em Outubro de 146o,
no pâço episcqlal de Évora, entre o pintor Álaaro Gonçalaes e o bispo
dessa mesma cidade, D. Vasco, fundador do convento do Espinheiro
e do de Santa Clan, esse pintor devia ser um artista de bastante
merecimento (2).

Por este contÍato se comprometia o mencionado afiista a executaÍ
dois grandes retábulos em madeira de bordos de Flandres sendo um
deles para o altar-mor de Santa Maria do EspinheiÍo e o outro
para idêntico lugar em Santa Clara.

Exigia o bispo que estes quadros fossem dos melhores, senão
os melhores que se vissem em Portugal.

Das pinturas de Álvaro Gonçalves nada resta.
Do testamento de Leonor Fernandes, rica proprietâda em

Lisboa, fi"lha de Fernão Rodrigues, que foi do desembargo del-rei
e viúva de Lourenço Anes, datado de i7 de Dezembro de r4G5,
consta a testemunha João Gonçalues, pintoÍ, morador em Lisboa (3).

Em r47o Nano Gonçalaes cavaleiro da casa de D. Afonso V
e seu pintor recebeu o pâgamento do feitio e custos do retábulo
que havia feito para a capela real de Sintra (a).

Bm r47r, o mesmo Rei determinou que o pintor João Anes
deixasse de receber ordenado e que o pintor Nuno Gonçalaes o substs-
tuisse para pintar as obras da cidade (5).

Em Novembro de 1493, o pintor João Gonçalues fez o seu testa-
mento (6) pelo qual o autor do pÍesente trabalho deduziu ser ele
o autoÍ dos painéis da escola de Nuno Gonçalves existente no Museu
Nacional de Arte Antiga, os quais identificou como representando
o Senhor Jesus da Boa Sentença, Santo Ântónio, São Bartolomeu,
Santo Ildefonso e São Pedro. Para este pintor propõe o avtor a
designação de <<o Moço>>, païa o distinguir do seu homónimo que
trabalhou em Florença.

, Pelo Dr. Joaquim Coelho de Carvalho (?) sabe-se que o Doator
Nuno Gonçalues que foi nomeado chanceler da Casa do Cível em
Maio de r49o (8), havia sido, Íìos seus princípios, pintor, tendo ido

Q Adriano de Gusmão, Ot PrimiÍiuot e a Renascenca, pâg. t5z,
(:) Sousa VJterbo, N_oÍícia d9 Algt/rc Pìntores, 2."' Xtèriatií, p^g. 54..(:) Sousa Vitetbo, Nothia de AIguns Pintorei, r.a Memória, íaie. Bt.
(:) Âdrian_o_ de Gusmão, N*no Gonçalaer, Colecçâo Saber, pâg.- ú4i
(:) Lìaro Vernelbo do Senltor Rei D. A"fonso V, pirg. 424. "(:) Luis_Reis Santos, Estados de Pintuia Antiga,- pág. i7.

. _.O . Dr. _J_oaquim Coelho de Carvalho, Painéis Àírìbaìdos à'Nooo Gonçalueq
in EÌucidário Nobiliárqain de Âfonso de Dornelas, vol. lÌ, pâg. lz.
^.. e),Anselmo B-raamcamp Fteite, Liuro Prineiro,doí brïnís da Sala de
Jtrrrra, p^9. 321.
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pata Itâlia rÌâ sua mocidade pata se aperfeiçoat. na Arte e ali se
dedican a esrudar, em Bolonha, direito Íomâno e decretais, e ao
reino voltara mestÍe em Leis.

Por uma sentença dada pelo Rei D. Afonso V, egr relação com
os do seu desembargo, ficou documentado que o doutor em leis
Nuno Gonçalves era, em 6 de Agosto de 146o, cavaleiro da casa
real e desembargador e juiz dos feitos daquele Rei (1).

Foi Nuno Gonçalves o doutoÍ â quem o rei D. João II oÍdenou,
em 1484, que lavrasse o auto do assassinato do duque de Viseu
D. Diogo, por ele perpetrado (2).

O PAINEL DE SÃO MIGUEL, DO MUSE.U DO PRÂDO

Existe no Museu do Prado, em Maddd, uma pintura Íepresen-
tando São Miguel, que Harry \[/ehle não hesitou em colocar em
primeiro lugar, no seu magnífi.co livrò sobre as obras-primas de
pintura do teferido museu (3).

Vehle atribui esta obÍa a um pintor anónimo hispano-flamengo
e nota-lhe semelhanças com a arte de Van der Weyden e de Memling,
assim como o encanto característico dos anjos o leva a ver fio painel
o Estilo Internacional da pintura que floresceu na Europa no primeiro
quatel do século xv.

PeÍante as considetações de Wehle, recordou-se o autor do
presente trabalho de que na capela do Paço da Alcáçova, em Lisboa,
a qual era dedicada a São Miguel existia, em rJ7Ì, uma pintuÍa,
<<obra de mestre>), representando <<São Miguel expulsando Lúcifer>>,
pois aí foi encontrada por João Baptista Venturino, o cronista da
viagem do Cardeal Alexandrino, legado do Papa Pio V a Portugal (a).
Esse mesmo riquíssimo retábulo, obra de pintor insigne, ainda se

conservava na refeÀda capela em rt89, no tempo da dominação
filipina (5). Mais se lembtou o âutoÍ de que o Arcanjo São Miguel
era o anjo custóüo de Portugal e o patrono do fnfante D. Pedro,
o qual adoptou as balanças do Arcanjo para sva insígnia.

Sendo assim, pensou na hipótese de o painel ser da autoria
de um pintor português (STehle não o pôde atribuir a nenhum espa-
nhol) e de grande categoria.

e) João X'Iartins da Silva Marques, Deyobrimeníos PorÍugaeses, vol. I,
Pâg. st+.

e) Rui de Pina, Crónica del-Rei D. João II, cap. XVIII.
(t) Harry B. Vehle, Creat Paintings from tbe Prado Murcum, Londres,

s-d, Ed. Thames and Hudson.
(') Âlexandre llerculano, Opúsculos, t.u ed,, tomo VI, págs. 49 e

O Júlio de Castilho, Lìtboa Antiga, Bairros Orìeníais, z.a ed., vol.
Pitg. +s.

88.
IV,
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- De mais a mais, a pintara corresponde ao título que Venturino
{.o-- são MigaeÌ expulsando_Lúcifer-ao painel existËnte na capela
do Paço_ da Âlcáçova. De facto, vemos ,r.1" o Arcanjo à frente da
sua milícia celeste, todos brandindo a espada para' expuls ar d.o
Paraíso os demónios, sendo Lúcifer, sob a formã de ,rÀ dragão,
espezinhado por São Miguel.

Sendo obra portuguesa, influenciada pelas escolas flamenga e
europeia e- de excepcional valor artístico, impôs_se, naturalmente,
a hipótese daautoria de Nuno Gonçalves, artista-de méiito excepcional
conhecedor da arte dos pintores italianos e, depois, aperfeiçoàdo na
escola de Rober Campin.

Erraminando o painel do prado, logo notamos que toda a sua
superfície é ocupada p-or figuras, não havéndo espâços ougor, precisa_
mente como no <Políptico de porugal, Defeãsor e Ãpósioto da
FéÌ. 3 f":r-d? lsytu de São Miguel é trìtidu-.rrte apatË.ntada com
a de são Gabriel do retábulo da <<Ânunciação >da 

^ntíg 
colecção de

Mérode, de Robert Campin; o peitoral, da armadara d.-e São Àiigoel,
de aço luzidio, é idêntico ao. qoáosa D. Jaime no <<painer daprcgação
do_Evangelho>>; e o Arcanjobrande a-espada do mesmo modã qo.
o. faz a fr,guta de D. Âfonso V na tapeçària do assalro à cidade de
Arzila.

Examinando uma reprodução do painel, notou o autor que os
desenhos ornamentais do escuão sustentado no braço esqrreào du
fr.gura de São Miguel não são regulates nem simétri.o, .,'por irro,
neles pr-ocurou letras porque, a éxemplo do que se vê na" bota da
figura do Príncipe D. Jóao, no <pâiner do voto dã cruzada>,,
poder-se-ia encontÍaÍ o Írome do pintor.

. . 
Olhando-se paÍâ _o quadrante supetior do escudo logo se

evidencia um grande P maiúsculo maniscrito, à direita. Â sïguir,
indo-da direita para a esquerda e de cima pan baixo,.rr.orrtrr_r.
um G maiúsculo, manuscrito, depois um O e depois um À/minúsculo,
man_uscrito. Está pois ali a assinatura n-o ç, isìo é Nuno Gonçalves.
O 'p é múto grande para design^t 

^ 
p-^luú^ htina <<pinxito lpintorl;como então usavam os pintores escfeveÍ a seguir ao seu nome;

po-t i-sso, pode tratar-se da inicial do doador do fainel, que teria sido
o fnfante D. Pedro.

. Porém, logo se evidenciaram mais letras no quadrante inferior
do escudo, encontrando-se, indo de cima pan baixo, as letÍâs
AZ N,-.F e J e depois uma grande letÍa, que à.-.. ,., wm G maiús_
culo, diferente de um J por tér um espigaoì a pafie média. Âpareceu
assim o sobrenome Ânes, em q',, o- À está situado junto dà extre_
midade do 

-quadrante. Houve pois que pÍocurar o nome próprio
na extremidade mais próxima do outro quadrante . .rr.oritroo-..
um € (G maiúsculo, manuscrito). RecoÀstituiu_se deste modo a
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assinatura G. Ânes, ou seja a do pintor Gonçalo Anes, ou Eanes.
A letra € qoe frca na extremidade inferior do quadrante, poderá
significar Gonçalo ou Gonçalves ou não terá significação, tendo-a
aí colocado o pintor pela necessidade de ornamentar os dois quadrantes
do escudo com grosseira aparência de simetria.

Deduzimos assim que o painel do Museu do Prado foi enco-
mendado pelo Regente D. Pedro aos pintores Nuno Gonçalves
e Gonçalo Ânes, sendo portanto a sua execução anterioÍ à data do
Íecontro de Alfarrobeira- zo de Maio de :1449.

Como teria esta pintura ido pam a Espanha, a uma cidade
chamada Zafra sitaada a sul de Mérida, onde foi adquirida para o
Museu do Prado em t9z4?

Sabe-se que no Paço da Alcáçova existia uma colecção de
fetÍatos dos reis de Portugal , a qual foi transportada pan a Espanha,
no ternpo da dominação filipinaO pois, em 1885, estava flo
Escurial (2). Âssim, não se pode estÍanhâÍ que outras pinturas
existentes em Portugal fossem <<transferidas>> para Espanha, sobre-
tudo as que tivessem grande valor artístico. Conta-nos T7ehle (3)

que o Rei Filipe I de Portugal comprava, incansàvelmeÍÌte, quadros
na ltâlia e na Flandres; que o Rei Filipe II aumentou as colecções
reais e contÍatou Rubens par^ trabàlhar na s:u;a, coÍte; e que Filipe III
mandou o pintor Velasquez à Itâlia, por duas vezes, para adqwitir.
obras-primas, e compÍou pinturas de Mantegna, Rafael e de outros
artistas no leiião feito depois da morte do Rei Carlos I de Inglaterra.

Porém, se o painel de <São Miguel expulsando Lúcifeo> tivesse
sido destinado aos reis de Espanha, o natural seÍia ter sido encon-
trado num dos paços teais. É pois de presumir que o retábulo tenha
sido levado na bagagem de um dos capitães espanhóis do castelo
de São Jotge, o que não seria muito de levar a mal visto a capela
de São Miguel do Paço da Alcáçova esta:r completamente abando-
nada (a), por a capela real ser então dedicada a São Tomé e instalada
na Paço da Ribeira.

Em r 589 era capitão da artilharia daquela .pràça o espanhol
D. Nuno Oreion casado com D. Ana de Velasco.

e)
(Paço da).

í2)
pi'g.i3.

e)
í4)

piLc. 4t.

Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, Portugal, na palavra <Âlcáçova>

Júlio de Castiiho, Liúoa Aníìga * Bairros Orieniait, 2.il ed., vol. IV,

Hatty B. \ü7ehle, Greaí Paintings from tbe Prado Museum, piLg. g.

Júlio de Castilho, Lìtboa Aníiga- Bairros Orientait, z.ã ed., vol. IV,
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O PAINEL DE NOSSÀ SENHORA DA CONCEIçÃO
DO MUSEU METROPOLITANO DE NE\T YORK

Numa obra de Erik Larsen (1), lê-se que existe no Museu Metro-
politano de New York uma <<Virgem com o Menino numa abside>,
da oficina de Robert Campin, adquirida em Espanha para o refe-
rido museu.

Nesse painel notou Larsen influências italtanas, o que não
refere de qualquer outro atibuído a Campin ou à sua escola, e a
singularidade das cores das vestes da Senhora seÍem oazule o bÍanco,
o que provém dama tradição espanhola.

Âssim alertado, lembrou-se imediatamente o âutor do presente
trabalho da referência do livro, <<O Ceo Âberto naTerra>>, à fundação
da Ordem da Conceição pela poÍtuguesa D. Beatriz da Silva, em
Castela, a qual teve a visão da <Mãe de Deus vestida de azttl e
branco>> e acompanhada por anjos, quando estava encatcetada
<<em um aposento do palácio, solitário e escuro>>, <<equivocando-se
em deliciosa confusão as fragrâncias e as harmonias>>.

Pôs assim a hipótese de que o quadro ÍepÍesentasse Nossa
Senhota da Conceiçío. De factô, a Virgem está ìcompanhada por
dois anios que tangem instÍumentos musicais o que, evidentemente
Íepresenta as <<harmonias>> ouvidas por D. Beatriz e a <<absido> não
tem porta, Íìem as frestas iluminantes que existem em todas as
absides.

Â pintura repíesenta pois Nossa Senhora da Conceição 
^pate-cendo no aposento escuÍo onde D. Beatiz da Silva foi encer-

raàa-
Note-se que a Virgem está de pé, sobre o pavimento.
Como a visão de D. Beattiz sucedeu cerca do ano de t453,

o painel não pode ser da awtoria de Robert Campin, o qual fale-
celd em 1444.

Também, Erik Larsen não o atdbuiu a qualquer dos dois
discípulos cleste pintor enrão conhecidos: Van der Weyden e Jacques
Daret.

,{.ssim, dadas as influências italianas que Larsen notou Íesta
obta e o âssunto se referit a uma dama portuguesa, é de atdbuir
a pintura ao pintor poÍtuguês Nuno Gonçalves, discípulo de Campin
e que <<apesar de nunca ter estado em Itâlìa, procurava imitar os
grandes mestres deste país>> segundo escreyeu Bermudez (2).

_- . e). Erik Larsen, Let Prìnìtifr Flamanú au Musie MátrlpoliÍaìn de Nent
YorA, pitgs. 48 e rtz,
- . e) Comte Â. Raczynski, Dictionnaire Ifiúorìco-Ariì$iqae du portagal,
Paris, r847, pâg. tzo.

t4



210

Para confirmar a identiâcação duma imagem de Nossa Senhora
da Conceição, socorre-se o autoÍ, mais uma íez, de Louis Réau (1).

<<Cerca do fim da Idade Média 
^païece 

uma Íepresentação
inteiramente nova deste tema (Imaculada Conceição). A Virgem
Imaculada, enviada do céu por Deus que a elegev para a ob:ir- da
Redenção, desce à terra. De pé, sobre um crescente, coroada de
estrelas, estende os braços como os Orantes das catacumbas ou junta
âs mãos sobre o peito. Para z distinguir da Virgem ascendente
da Assunção, Íepresentam-n'A com os olhos baixados para 

^ terra,
enquanto que a Âssunta tem os olhos levantados pàra o céu, onde
Cristo A espero>.

Ota, na pintura do Museu Metropolitano, a Virgem apÍesenta-se
com os olhos voltados para baixo e com âs mãos cruzadas sobre o
peito.

e) Louis Réau, Ìconographie de la Bibh - Nonteau Te$amení, págs. 79 e seg.
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A CHÂVE DO ENIGMA DOS PAINÉIS

O retrato de D. João de Coimbra, do Museu ReaI de Bruxelas,
identifica a fr.gara (l+) d" Painel da <Pregação do Evangelho>>.

Por estarem no mesmo plano de D. João, as figuras (l) e G6)
são os seus irmãos D. Pedro e D. Jaime, pois D. Pedro como mais
velho deveria frcat à direita da fr.gura principal.

Âs figuras do primeiro plano (1r) e (lz) terão que ser o rei
D. Afonso V (por ser a ele que a figura principal se dirige e por
fazer a genuflexão sòmente com um joelho) e o príncipe-herdeiro
de então, o seu irmão D. Fernando.

_ Visto que os filhos do Infante D. Pedro sairam de Lisboa para
Coimbra, acompanhando seu pai que abandonou a corte, em meãdos
de 1448, os seus retÍatos não podem ser posteriores a esse tempo.

- Examinanào agora o Painel da Crwzada verificamos que a
figura do rei (por ser a ela que a fr,gura principal apresentâ o-livro
e -por fazer a genuflexão sòmente com um joelho) estâ já acompa-
nhada pelo Pdncipe-herdeiro D. João que aparenta a iàade de ro
a Tz arlos.

Sabendo-se que este príncipe nasceu em r4ty podemos calcular
a época da feitura deste painel para cerca de 465-1467.

Impõe-se assim a conclusão de que há uma diferença de cerca
de duas dezenas de anos entre as feituras dos dois painéis maiores.

Se nos recordarmos que os Painéis estavâm, ãntes de r94o,
dispostos em dois trípticos, com o que concordavam ilustres críticos
de arte, entÍe os quais o Dr. José de Figueiredo e Myron Malkiel
Jirmounsky, encontramos a cHÂvE Dos ENrcMÁ Dos parNÉrs:
<<o cRupo coNsTrrurDo pnr,os parxÉrs Do voro DÂ cRUzÂDÂ,
DÁ vrDÂ ETERNÂL E DÂ SANTA cr,ónra nor prNTÂDo cERcÂ
DE vrNTE aNos DEpors oo rnÍpuco coNsTrrurDo pnr.os perNÉrs
oe r,rcceçÃo Do EVÂNGELHO, DÂ nrLareçÃo ne r.É E DA DEFENSÃO
oa rÉ>>.

Procuremos precisar melhor as épocas das feituras dos dois
grupos de painéis.

No Painel da Pregação do Evangelho notamos qÌ]e o coÍpo
de D. João, filho do Infante D. Pedro já é muito dìsenvolvião
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apaÍentando pelo menos catofze 
^taos. 

Âssim, sabendo-se que ele
tinha menos de quinze anos em Alfarrobeira (zo de Maio de :'449),
pode-se deduzir que o pintor trabalhava neste painel em 1448., ano
que passamos a tomaÍ como média para a êpoca da feitura do
primeiro gÍupo de painéis.

No Painel do Voto da Crwzada, a fr.g.ora da Infanta D. Isabel,
duquesa de Borgonha, estâ pintada com o luto de viúva e, poÍtanto,
a execução desta figura foi postedot a rt de Junho de t467, data
do falecimento do duque Filipe-o-Bom. Deste modo, podemos
calcular que o segundo grupo de painéis foi acabado cerca de 146g.

O TRÍPTICO DO VOTO DA SÂLVÂçÃO DAS ALMAS

Denominou assim o autor os três painéis executados cerca
de 448 e certamente encomendados a Nuno Gonçalves pelo Infante
D. Pedro, Íegente do reino, visto os seus três filhos ocuparem lugar
de honra junto à fr,gura principal.

Examinando estes painéis eÍlcontramos sacerdotes no maior,
cavaleiros num dos mais estreitos e pescadores Íìo outr'o.

Impõe-se assim a evidência de que este tríptico repÍesentâ os
três estados do reino reunidos - Oradores, Defensores e Mante-
dores - ou seja o Povo Português, a Nação Portuguesa.

O simbolismo destas pinturas, que adiante se explicará, levou
o autor a dar-lhes as seguintes designações i pat^ o painel em que há
sacerdotes, os anunciadores da doutdna cristã, a de Painel da Pregação
da Fé; parào painel em que háçavaleiros, os defensores, a de Painel
da Defensão da Fé; para o painel em que há figuras envolvidas
numa rede de pesca, símbolo evidente da pesca de almas, ou seja,
do apostolado para propagação da fê, a de Painel daDilatação da Fé.

PERSONAGENS DO PÂINEL DA PREGÂçÃO
DO EVANGELHO

A frgura (3 r), por ser a ela que a figura principal se dirige,
é o nnr D. AFoNSo v.

A figuta (32), sitaada Íro mesme plano que o Rei, é o pnÍNcrpn
HERDEIRO D. FERNANDO.

A figura (l) éto coNDESrÁvEL D. pEDRo visto estâr à direita
da figura principal, sendo portanto o mais velho dos três filhos do
Infante D. Pedro.

Â figura G+) será o mais novo dos três irmãos, isto é,
o. ;oÃo.
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Â figura Q6) teú que seÍ D. JATME, o outÍo filho do Infante
D. Pedro.

A frguta principal deste painel (ll), om jovem com vestes de
diácono sobre um traje seculaÍ a que não falta uma caraminhola
sobre a cabeça envolvida pelo resplendor da glória só pode ser,
como o demonstrou o Dr. José Sataiva, o rNFÁNTE sÁNTo D. FER_
NÂNDo falecido em 1443, cinco anos aproximadamente antes da
feitara deste Painel da Pregação do Evangelho, como um mârtir
bem-aventurado.

Na fileira de personagens colocadas logo atrâs do rnfante santo
eÍrcontramos uma (42) com uma gola de pele, o que levou o Dr. Jaime
Cortesão a identiÃcâ-la como sendo um médico. Ora, na épõca da
feirura deste painel o médico mais famos a eta o Mestre Jôao que
tinha curado o Papa Eugénio IV. Este papa, por o Meãtre Joao
ser sacerdote, nomeou-o bispo de Lamego e ãepois pÍomoveu-o
p^r^ o bispado de Viseu. Â figura (+r) é, pois o nrspo or vrsnu

!. lo.eo vrcENrE, 9 principal fundador da Congregação dos Cónegos
Seculares de S. Salvador de Vilar de Frades.

Assim, a frgura (4r), um cónego com uma capa como uma
toga, tem que ser o DouroR ÂFoNSo NocuErRÁ, também fundador
da congregação atrâs referida visto o doutor Martim Lourenço
já ter falecido há mais de dez anos.

A fr,gwra (4o) veste a mesma capa de cónego de S. Salvador
de Vilar de Frades e é o retÍato dó sacerdote JoRGE DÁ cosrÂ,
que veio a ser o celebérrimo Cardeal de Alpedrinha, conforme o
Dr. Belard da Fonseca demonstrou pela èomparação com um
ÍetÍato deste cardeal existente no Museu Nacional de Ârte Antiga (1).

A frgva $) estâ situada em lugar de honra junto ao prãlado,
é um cónego e segue-se a cónegos de S. Salvador de Vilar dJFrades.

. ^Identificamo-la 
pois como o deão da Sé de Lisboa e cónego

de S. Salvador de Vilar de Frades, ;eÂo noonrcuns.
A figura do prelado (34) só pode ser o Brspo on Évone

o. Ár,veno DE ÀBREU, grande orador e esforçado guerreador dos
mouÍos na tentativa da conquista de Tânger acompanhando os
Infantes D. Henrique e D. Fernando e parr.dâiio do Infante D. pedro

9"t1t: a crise da regência do reino. Non.a poderia ser o arcebispo
de Lisboa D. Pedro de Noronha, inimigo do Infante D. pedio.

A frgara (37) represenra um cónego de S. Salvador de Vilar
de Fr-ades pois se vê um triângulo da sua c^pa atïâs do peitoral da
armadwra do Condestável D. Pedro. Como áe trata de uma pessoa
de idade muito avançada e está colocada ao lado do bispo, identi-

* _ e) Ântónio Belard' da Fonseca, O Mistério dor painéh 
- O Cardeal

D. Jaine de Portagal, pâg. r5z.
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âcamo-la como sendo o cónego de S. Salvador de Vilar de Frades
e chantre da Sé de Btaga, o MESTRE vÂsco RoDRrcuES.

Â figura (43) veste uma gaÍnacha ou beca de que se vê uma
mangâ larga, uma mang aÍrcha como então se dizia. É pois o
DouToR Droco ÂFoNSo que tinha a alcunha de o <<r.rÂÌ{cIlA-ÁNcI{À>).

Â figura (44) usa um brial de cavaleiro sem estar revestido
com traies de clérigo. Daqui se deduz que se úata de um cavaleiro,
não sacerdote, com papel impoÍtânte na história da lgreia desses
tempos. É portanto, Ár,vano coNçÂLVES DE ÂTÁÍDE que foi embai-
xador de Potugal ao concílio de Constança em r4t6 e era aio do
Rei D. Afonso V.

Â figura (45) corresponde à de um cónego. Como apresenta
ÍÌa gola um forro de cor vetmelha, o que era privativo dos
cónegos da Sé de Lisboa, identifi.camo-la como sendo o cónego
pEDRo EÂNES, por alcunha o <(sÀRRABoDES>>, que foi capelão do
Infante D. Fernando e partidário político do Infante D. Pedro.

A figura (47) usa um barrete de faces e uma gola de ponta
revirada da mesma maneira que D. Nuno Âlvares Pereira se vestia
no convento do Carmo (1). Trata-se pois de um frade carmelita e
assim o identificamos como o Brspo DE cEUTÂ D. FREr ;oÃo uaNunr,
que era o provincial da Ordem do Carmo.

Sabendo-se que D. Frei João Manuel e D. RUr DÀ cuNHÀ prior da
colegiada de Santa Maria da Oliveira foram embaixadores ao Papa
Eugénio IV, tendo, entÍe outÍos âssuntos, conseguido desligar terras
poÍtugueses das dioceses castelhanas â que pertenciam então, frca
identificada a frgura (46) como o referido dom-prior.

PERSONÂGENS DO PÂINEL DÂ DEFENSÃO DA FÉ

A figura (48) colocada em primeiro plano é, certamente, o
rNFÂNTE D. pEDRo, defensot do reino pot el-rei.

Â figura (+9), po" usar o estoque de condestável, é o rNFÂNrE
n. ;oÃo, terceiro condestável de Portugal.

Â figura (Jo), por também usar estoque e estar no mesmo
plano que os filhos do Infante D. Pedro no Painel da Pregação
da Fé, identifica-se como o coNoesrÁvEl D. Droco, filho do Infante
D. João.

Â figura (yr) usa batba bífrda e cabelos longos, atÍibutos que
sòmente encontràmos, na iconografra da época, nas pinturas e escul-

e) Nan'Áhares, n,o I da Série de Iconografia Porruguesa, organizada
e editada por Âlberto Sousa e Mário Salgueiro, págs. ro e 13.
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turas Íepresentando o fnfante Santo. Representa pois o rNFÁNTE
D. FERNÀNDo, filho do rei D. João I.

Na parte superior deste Painel da Defensão da Fé estão colo-
cados quatÍo cavaleiros revestidos com o seu brial, o manto branco
usado por eles nas cerimónias, o qual se pode ver, completo,
na frgura do doador da <Pietà> de Villeneuve-Lès-Avignon, pinrada
antes de t4r7 C).

Dois destes cavaleiros (lt) e (l 5) estão situados à frente ficando
mais aúâs a fr,gura (l) ,, por último, a frguL:a (54).

Três destes cavaleiros são relativameÍrte jovens ao passo que
o cavaleiro (52) aparcnta muito mais idade.

Procurando entre os cavaleiros partidários do fnfante D. Pedro
os de maior nobteza, importância política e sewiços na guerra dos
infiéis (não contando com Álvaro Gonçalves de Âtaíde e com Rú
da Cunha que já frcatam identificados no Painel da Pregação do
Evangelho) elaborar-se-á a seguinte lista: D. Álvaro de Almada,
conde de Âvranches; Fernão Lopes de Azevedo; Martim deTâvora,
meirinho-mor da cortel Âires Gomes da Silva, regedor das justiças
da Casa do Cível; Luis de Azevedo, vedor àa fazenda; e Leonel
de Lima.

Como os cavaleiros são quatÍo, tefemos que pôf de parte os
dois últimos, tanto mais que Luís de Âzevedo era fumão de Fernão
Lopes de Azevedo e, portanto, iâ a saa familia estava Íepresentada.

Dos quatto cavaleiros que se escolheram, sòmente o conde
de Avranches já não era ÍÌovo pois era mais velho que o Infante
D. Pedro, o qual tinha 56 anos em 1448.

Assim se pode identificar a frga:a (52) como o conde de Avran-
ches o. Ár,vano DE ALMÁDÁ.

Â figura (y 5) situada no mesmo plano que o Conde de Avranches
tinha mais categoda que os Íestantes e por isso a identificamos
como o comendador-mor de Cristo nrnNÃo LopES DE ÂzEVEDo.

As figuras (ll) . (y4) representam, pois, Martim de Távora
e Á.ires Gomes da Silva. Como deste último existe uma estátua,
em S. Marcos de Tentúgal, é fácil compatâ-la com as duas figuras,
vendo-se imediatamente que a (S ) é arnrs coMES DÂ srLVÁ.

A figura (Sò é, portanto, MÂRrrM on rÁvone.

lË
I
i

;
l
i

I

t
.

e) Michel Laclotte, L'École d'Aaignon, Paris, 196o, pâg. 8s.
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PERSONAGENS DO PAINEL DA DILATAçÃO DÂ FÉ

Este painel corresponde ao estado social chamado dos Mante-
dores.

Nenhuma personagem deste estado possuiria categoria suficiente
para ser colocada em primeiro plano, tal como o Rei ou o Regente.

O pintor dos Painéis venceu a dificuldade colocando nessa
posição, não um indivíduo, mas uma fr,gura representando toda a
gente.portuguesa, ou seja, poRrucÂL, que é a frgura (7).

Â figura (9), visto só ter a mão esquerda, identifica-se como
sendo o mateante soErRo DÀ cosrÁ, que perdeu uma mão no des-
cerco de Ceuta.

A figura (8), situada ÍÌo mesmo plano que a anteriot e voltada
pan ela é, pois, LÂNçÁRorE DA FRANcÂ, genro de Soeiro da Costa
e também m reaflte dos descobrimentos.

À figura (r z) apresenta uma; c{catriz que corta a" face direita, sobre
o maxilar superior, desde a orelha, que deformou, até à extremidade
do nariz. Reconhecemos assim a cicatriz da ferida por azagaia que
recebeu vrcENTE DrÂs, mercador e mateaÍtte dos descobrimentos.

Observando a fr,gara (ro) notamos que a fenda palpebral do
seu olho esquerdo é mais estÍeita que a do direito e que está vestida
semelhantemente à do Marquês de Valença (zo) do Painel do Voto da
Crczada. Âssim a identificamos como sendo coNçÂLo vELHo, o nobre
fidalgo que em luta com os mouÍos apanhou uma pancada na cabeça
de que veio a perder grande pate da vista de um dos olhos.

Observando afr.gura seguinte (r r) notamos que o seu olho esqueÍ-
do não tem vida, encontrando-se na pálpebra superior respectiva uma
cicatriz. Âssim identificamos esta personagem como o cavaleiro
e mareante, povoador da Ilha da Madeira, JoÃo coNçÂLVES o qual,
na tentaüva da conquista de Tânger, foi ferido perto de um olho
poÍ um vitotão, perdendo a vista desse olho mas ganhando a
gloriosa alcunha de o <<zanco>>.

A figura Ç) terá que seÍ um notável mareante dos descobri-
mentos fiel servidor do Infante D. Pedro. Concluimos pois que
se tÍata de couns prRES, o patrão da catavela del-Rei na expedilao
nacional para castigo dos mouros de Tider.

OS PÂINÉIS DÂ CRUZADÂ

Denominou assim o autor os painéis executados cerca de 1468,
certamente por mandado do Rei D. Afonso V, a Nuno Gonçalves.

O painel maior está ocupado, como adiante se verá, por câvâ-
leiros experimentados na .guerra contra os mouÍos, inimigos da

@
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fé catóLtca. Foilhe pelo autor dada a designação de <Painel do
Voto da Ctuzada>>, poÍ motivos que a segúr se dirão.

O painel em cujos planos anteriores estão colocadas persona-
gens Íevestidas com hábitos de frades, simbolismo evidente do seu
falecimento antes da feitura do painel, recebeu a designação de
<<Painel da Vida Eternal>>.

O painel em que vemos no primeiro plano uma personâgem
apresentando uma relíquia, foi designado, por motivos que se

compreenderão depois de se íazet a identificação das suas figuras,
como o <Painel da Santa Glóriu.

PERSONAGENS DO PAINE,L DO VOTO DA CRUZADA

A 6gura (tl) é o REr D. AFoNSo v, por ser a ela que a figuta
de diácono apÍesenta o missal para beiiar o começo do Evangelho
da missa.

A figura (r4), por estar situada no mesmo plano do Rei, é

sua mulher, a RÂINrr,A. D. rsABEL.
A figura (tg) é, evidentemente, o nníNcrpE HERDETRo D. JoÂo,

filho do Rei D. Âfonso V e da Rainha D. Isabel, o qual tinha em
:'467 a idade de doze anos.

Â figura (r8), por comparação com a iluminara da <Crónica
da Guiné>>, é o rNraNrE D. HENRreuE.

Afr.gwra (16), colocada no mesmo plano do Infante D. Henrique
'e simètricamente a ele em rrJlação à fr,gura principal, é sua irmã
â INFANTÁ D. ISABEL, DUQUESA DE BORGONHA.

A figura principal (tZ) é o CÀRDEÁL D. JArME DE poRrucÂL
falecido em cheiro de santidade ÍÌo ano de 1459, isto é, cerca de
oito anos antes da feitura deste Painel do Voto da Ctwzada, como o
demonstÌou o Dr. Belard da Fonseca (1).

Âtrás das figuras até agora identificadas vemos um grupo de
pessoas ceftamente peftencentes à nobreza (2).

Deste modo identificamos a figura (zr) situada mais à frente
e mais próxima da linha média longitudinal do painel, como o fidalgo
de maior categoria cerca do ano de 1468, ou seia o z.o DuquE
DE BRAGANÇÀ, D. FERNÀNDO.

A figura (zz), que encosta a face ao duque de Bragança é, pois
o seu filho o. FERNÂNDo, então coNDn ns currdanÃEs.

(t)_ Dr, Àntónio Belard da Fonseca, O <./udeu>, c sca Litro e a Crítica,
pag. 116.

e) Não .estranhar o burel com que se cobrem as figuras zr e zz, pois
csse eÍâ o traje de luto em todas as classes sociais.
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A figura (zo), situada no _mesmo plano do duque de Bragança
e colocada do lado direito da fr.gura principal é o seu irmão o
rtanquÊs DE vÂLENçÀ, D. ÀFoNSo, então jâ falecido.

-A 
face da fr,g:ura (23) está <<sulcada em largas ondas de 

^matgrtra>>conforme observou o Dr. Adriano de Gusmão (1). por isso alden-
tificamos como o coNDE DE vrÂNÂ, D. DuÂRTE DE MENESES que,
<<com carfegume e tnsteza de sua moÍte que a alma lhe adivinhavo>,
n serta de Benacofú, sacrificou u r.t" iidu pela do Rei.

Meio encoberta pela frgura de D. Duarte de Meneses estâ a
frgara (1o) que assim identificamos como sendo RUr DE sousÂ,
o cavaleiro que salvou o estandaÍte do rei Íla mesma peleja em que
perdeu a vida o conde de Viana.

A personagem (29) é um iovem muito parecido com D. Duarte
de Meneses. Por isso a identificamòs como o coNDE DE vÂLENçÁ,
D. HENRTeUE DE MENESes, filho do conde D. Duarte.

A. personagem (27) está situada na linha média longitudinal
e por isso a identificamos como o conde de maior categorií ou seja
O CONDE DE VILÂ REAL D. PEDRO DE MENESES.

A figura (26) representa um fidalgo de idade avançada e, por-
taÍto, é o coNDE DE oDEMTRÀ D. sÁNCHo DE NoRoNHÂ.

Observando a frgura (28) notamos que usa um barrete de frade
franciscano e corresponde a uma pessoa nova, sendo certamente
de elevada posição. É pois o frade franciscano, pdmo e confessor
do Rei D. Afonso V, o nrsno DE LÀMEGo D. RoDRrco DE NoRoNHA.

.Â figura (z$ foi identificada pelo Dr. José de Figueiredo como
sendo o PTNToR NUNo coNçÂLvES.

A figura (rS) é evidentemente afim da de Nuno Gonçalves,
com analogias evidentes de conformação facial, havendo seme-
lhanp ou parentesco fisionómico entre as duas figuras (2).

. D-:y.- ser, pois, pârentes muito chegados seÃdo, possìvelmente,
pai e filho, visto haver uma diferença entre a sua idadè aparente não
inferior a vinte anos.

Âlém disso, a frgura (25) tem na cabeça um barrete de cor verme-
lha usada pelos doutores em leis.

Mais se nota n mesma figura que a peÍsonagem olha de viés,
tal como Nuno Gonçalves, devendo portanto sãr um pintor seu
colaborador, na execução deste segundo gÍupo de paiíeis.

Deduzimos assim que a personâgem era ãa famíiia Gonçalves,
doutor em leis e pintor.

Ora, sòmente se encontÍa, ia história coeva, umâ pessoâ que
teúna esses três requisitos 

- o Doutor Nuno Gonçalves.

(:) Arte Porlltgwen- Pintara, de João Barceita, pág. 136.
e) José de Figueiredo, O Pizíor 

-Nano 
Gonçaloít) p1g. 62.
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Â figura (25) representa, pois, o DouroR NUNo coNçALvEs,
o qual era, em Âgosto de 146o, cavaleiro da casa real e do Desem-
bargo e Juiz dos Feitos do Rei D. Afonso V.

PERSONÂGENS DO PAINEL DÂ VIDÂ ETERNAL

Lembremo-nos que as vestes monásticas simbolizam o faleci-
mento das personagens, o qual se deu, portanto, aÍrtes da feitura
deste painel (cerca de 1463).

Â figura (r) destacada no primeiro plano, é o Rnr D. DUARTE,
pai de D. Afonso V, falecido em t438.

A figura (z) é o filho ilegítimo do Rei D. João f, o nuqun
DE BRÂcÂNçÂ D. ÂFoNSo que moÍÍeu muito velho em 146r.

Â figura G) é a mesma que a figura (; r) do <<Painel da Defensão
da Fé> (o que foi pela primeira vez observado pelo Dr. Victor
Hugo Velez ,Grilo) tendo sòmente os traços fisionómicos mais
vincados. É, portanto, o rNFÁNTE sANTo D. FERNANDo, falecido
em r44t.

A figura (+) é o ÂRCEBrspo DE LrsBoÁ D. pEDRo DE NoRoNHA,
visto usat um solidéu e ter falecido em t4jz.

A figuta (5) representa um homem novo e, por isso, a identi-
ficamos como o coNDE DE vrr,Â REAL D. FERNÀNDo DE NoRoNHA
que mofÍeu em 144J e, poftanto, em idade pouco avançada.

Â figura (6) é a de um velho que identificamos como o pRroR

Do cRÁTo D. FREr NUNo DE Góls, o qual faleceu em Í442 com muitos
anos de idade.

PERSONAGENS DO PÂINEL DA SÂNTA GLORIÂ

Â figura (y6) revela os mesmos traços fisionómicos, porém
mais vincados, que a fr.g:ura (ae) do <Painel da Defensão da F$.
Representa, portanto, o TNFANTE D. pEDRo, que havia falecido
em 7449,

Na figura (y7) vê-se uma correia de pano com que se suspende
qualquer coisa a tiracolo. Nela reconhecemos a <<forcadura>> da
caixa em que vieram metidas as relíquias do Infante Santo, de Fez
para Portugal. Â personagem identifica-se, pois, como sendo

JoÃo ÁLVARES, o secÍetáÍio do referido Infante e seu compa-
nheiro de cativeiro, o qual foi o portador das relíquias.
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A figura (5e) foi identificada pelo Dr. Belard da Fonseca como
o <<pannetier>> e cronista dos duques de Borgonha, oLrvrER DE
r-a uencHn (1).

Â figura (5 9) usa, sobre uma loba de cor carmesim, o brial de cava_
leiro talhado num tecido bordado qwe o faz ser também uma sobrepe-
li7 ou um Íoquete. Sabendo que a cor carmesim era privativa ãas
dignidades pontifícias identificamos a personagem como um cava_
leiro português, legado da Santa Sé. Ora, éerca de 146g, duas

!S"1u1 históricas haviam sido legados pontifícios: o bispo de Silves,
D. Álvaro Afonso, o qual tinhí trazião ao reino, , '1457, a bula
da Cruzada corrtte- os tuÍcos, concedida pelo papa Calisto rII, <com
grandes gtaças e perdões da Sé Aposrólica>>, e ó bispo de Coimbra,

P. Jo1" Galvão que, cerca de t462, havia sido legãdo a latere do
Papa Pio II para levantat no Reino uma colecta par^ a Santa Sé,
o que motivou vigorosos protestos do clero português, tanto mais
por 

-se 
tt^tar dvm prelado <(moço, de baixa geraçãõ e de nenhuma

prudência e conselho>> (2).

. Como a fr,gura corresponde a vma pessoa de idade avançada
impõe-se a conclusão de que ÍepÍesenta D. Álvano. enoNso, bispo
de Silves, tanto mais que em 1464 o novo Papa paulo II retirãu
a D. João Galvão os poderes de legado pontifício.

- Â figura (6o) represenra um cavaleiro (porque veste um brial)
e doutor de leis (visto usar um barrete de õor vermelha).

Cerca de 1468 encontramos duas personagens muito importantes
tendo estas características: o doutor Rui Gomes de Âlvarenga,
que era chanceler-mor do reino e o doutor João Fernandes ãa
Silveira. Ora, na <<Ctóttjca del-Rei D. Afonso V>, de Rui de pina,
sòmente- 

^p^ï.ece 
o ÍÌome do último que foi, .ra, -r"id"d., uma peÍso-

lug"T de primeiro plano na vida da nação pois era quaÍto néto do
Rei D. Afonso III (3), doutor em leis, regèdor da Casa da Supli-
cação e muitas vezes foi <<embaixador por desvairadas partes do
mundo, aos Padres Santos, reis, príncipes e senhores> (4).-

Assim se conclui que a figura (6o) do <painel da Santa Glória>
é o retrato do oouron ;oÃo rrnNaNDES DÂ srLVErR,t, o qual veio a
ser o r.o baúo de Alvito.

(:) António Belard da.Fonseca, O Çudea>, o sea Liaro e a Crílica,págs. 6 e 7.
í:) G^rande .Encìclopedia Po11lugugn- e Brârileira, em <D. ;àa"' õrt"a"o.(2 Pofiagal,, pgt- Esteves Peteka e Guilherme Rodriguei, em <Àlvito(João Fernandes da Silveira, r.o barão de)r.
(a) 

_ 
Anselmo Braamcamp Frcke, Lito Terceiro dos Brasões da Sala de

Siníra, pâg, 3oo.
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PRINCIPAIS DOCUMENTOS
PARA A HISTORIA DO POLÍPTICO

Num códice manuscrito existente na Bilbioteca Nacional do
Rio de Janefuo(l) lê-se o seguinte: <O Príncipe D. Âfonso seu
filho (de D. João IÌ), que caíu do cavalo, esti. retra;tado na capela-mor
da Sé, soia estar na dita capela entrando por ela à mão esquerda
do altar em cima no alto uma sepultun dourada onde diziam estar
o corpo de S. Vicente, e em baixo ao pé dela estâvam dois painéis
em que estava pintado S. Vicente em fi.gura de moço de 17 anos em
cada retábulo e painel, que estavam iuntos um do outÍo, e a fr.gara
de S. Vicente estavâ virada:umapata outra de maneira que mostrava
a si cada parte do Íosto em fr,g:ura deste S. Vicente estáL ïeúatado
o Príncipe D. Âfonso 

- um rosto muito fermoso de moço, e ele,
e outÍas muitas figuras de homens que nos ditos painéis estavam
que eram Senhores e fidalgos daquele tempo se mandaram ïetràtãt
com o príncipe Dom Afonso e tinham nas cabeças umas carami-
nholas muito altas de veludo, umas de vermelho, outras de verde
e de cores que parece que eÍam os barretes daquele tempo, há muito
que não vi isto, disseram-me há dias que não estavam já aí estes
painéis, dirão os cónegos onde estão...>>

O documento não é datado, devendo ter sido escrito em fins
do século xvr ou começos do xvrr.

Num documento inédito da Biblioteca Nacional de Lisboa (2)
lê-se o seguinte: <El Rei D. João f é certo que mandov orn^t a
capela-mor da Sé de Lisboa com vários painéis de milagres de
S. Vicente, entre eles estava um com quatfo cónegos Regs. que com
os mais foram mandados pan a quinta de Marvila, depois que
D. Tomás de Âlmeida, Patriarca de Lisboa tomou posse da Sé
oriental a... de Novembro de ry42, dando execução àBala Salua-
torìs nostri de Benedito xrv, expedida aos z1 àe Dezembro de r74o.
Entre todos os referidos painéis que ainda existem na quinta da

e) Ârtur da Motta Âlves, Os Painéis de S. Viceníe nun códice da Biblìoteca
Nacional do Rio de Janeiro, Lisboa, ry36, pirg. 7.

e) Adriano áe Guimão, llro6'Coiçn7rer, <Colecção Saber>, pirg. t73.
15
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Mitra em Marvila não aparece algum com eremitas de S. Agostinho,
mas sim está o dos cónegos Regrantes ...... o painel é pintura 

^ntigado tempo del-Rei D. João I, e .não ardeu no terremoto, porque
jâ estava na quinta de Marvila havia tz anos>.

Este documento foi feito no mês de Julho de 1767.
D. Rodrigo da Cunha descreveu, em 1642, o altar de S. Vicente

na Sé de Lisboa (1) falando em painéis de Pintura singular, com
vários milagres do santo e com os passos principais da sua vida e

mafikio. Nada pois referiu quanto ao poliptico de S. Vicente de
Fora porque, se assim fosse, teria mencionado ceÍtamente 

^ 
rcpre-

sentação de cavaleiros nos painéis.
Conforme dedução do Dr. Armando de Sousa Gomes, frrmada

na descrição do Paço da Âlcáçova, feita pelo padre Ventudno que
visitou Lisboa em rtrr, os Painéis não estavam nesse Paço, nessa
data. E isso, porque na minuciosa descrição não se faz a minima
alusão a quadros nas paredes mas a panos de Flandres. <<Não; eles
de facto não deveriam lá estao (2).

APONTAMENTOS PÂRA O ESTUDO DOS TRÂiE,S
E ARMAS DO POLÍPTICO

Em z3 de Junho de 1443, o Regente D. Pedro passou uma
cafia de quitação ao feitor del-Rei em Flandres Pedro Eanes,
o <<Sarrabodes>>, criado do Rei D. João I e que fora o portador do
dote da Infanta D. Isabel ao seu marido o duque de Botgonha
Filipe-o-Bom, de dinheiros e coisas por ele recebidos e despendidas
em Bruges, de Abril de t44r a Janeko de 1443 (3).

Por esse documento se ficou a saber que Pedro Eanes comprou
na Flandres grande número de armas e munições entre as quais:
arneses de pernas, aÍÍìeses de tornay (Tournai), cotas de malha,
bestas de garrucha , etc. Para a càmata del-Rei enviou doze sombreiros
de feltro, doze cotas de Nojemberque (Nuremberg) e quâtro lanças
de armas ãe avantagem e, pata a Rainha D. Isabel, dois colares
de oiro, dois anéis de oiro com diamentes e um bracelete.

No ano de :.452, Lopo de Almeida, que depois foi o primeiro
conde deÂbrantes, enviou de Roma e outras tercàs ao Rei D. Âfonso V
quatro cãttas acerca da viagem da Imperatriz D. Leonor, irmã do

() Âdriano de Gusmão, Nuno Gonçaluer, <Colecção Saber>, pâg. ú4.
O Armando de Lassancy, A Raìnba Fada, pâg. 26.
e) João Martins da Silva Marques, Descobrìmintos Portugweses, vol, I,

p^9. 427.
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dito Rei, pata se ir juntar ao seu marido, o imperador da Alemanha
Frederico III e).

Dessas cattas tira o autoï os apontamentos seguintes,
Os cidadãos em Sena vestiam-se, nas cedmónias, de carmesins

e escatlatas forradas de martas.
O Santo Padre fez o câsamento <<aparelhado em pontifical>.
O irmão do Imperador, o duque Alberto, estava vestido com

um manto comprido de escarlata, forrado de arminhos, com caÍa-
puça do mesmo.

O Imperador vestiu-se com uma alva, com amicto, estola e
manípulo, <<e uma capa sérica (r) .* cima, assim como sai um sacer-
dote a dizer 

- Asperges me Domiue>>.
Â espada do Imperador tinha abainha de ouro feita por ourives

com todas âs suâs peças-cruz, punho e maçã-muito ricas.
A Imperatriz ia vestiàa com umâ cota de carmesim, com umâ

opa de brocado pardo e toucada com uma crispina rica e um renge (e)
em cima cingido poÍ um tecido de brocado branco.

Levaram o Imperador a um altar e vestiÍam-lhe uma sobrepeliz
e puzeram-lhe um barrete na cal>eça e em cima um capelo de pena-
gris (a), como cónego, porque o frzenm cónego desà lgreja.

Â Impentúz foi depois visitar o seu tio o Rei de Aragão e
Sicília e, em Averça, veio recebê-la o príncipe, filho del-Rei, vátido
com um ma.ntão de veludo preto forrado de mattas e, depois, o
ptóprio Rei o qual, assim que viu a fmperatiz, tirotr o sombreiro.

.O-matquês de Valença D. Afonso que acompanhou a Impe-
ratrtz deu aos fidalgos que iam consigo, um gibãode brocado aos
cavaleiros e um gibão de brocado de prata aoslscudeiros. Â toda a
outra gente deu gibões de veludo e, a cada um, dois saios franceses
(<que então costumavâm>> de pano muito fino, um farpado e outro
em pena-negÍa.

O Marquês cavalgava uma faca(5) mursela que levava uma
guarnição de veludo verde bordada e chapeada de argentatiabranca,
<<e não quis levar dourado porque não era Cavaleito, nem nuÍìca
o trouxe>. <<Assim que levava nesta maneira am gibão carmesim
e brocado de prata muito rica e levava um saio cúrto francês de
veludo alionado, sua espada de cinta rjca e umas calças de grã (6)
e sapatos de ponta (porque não se costumavam atnda borzeluins,

.. Q_ D. Ântónio Caetano de Sousa, Prouat da História GeneaLigica, tomo I,livro III, pâg. no.
e) Sérica : De seda.
e) Renge : Véu de tecido fino como câssa.
(:) Penagris_: Pena gris: Penugem acinzentada.(t) Faca: Cavalo pequeno, lerie. eleEante.
e) Grã : Pano de coi esc^ilate. '
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nem botas) e fla cabeçz- um sombÍeiro de veludo negro com sua

boda em cima.
Os" pagens levavam calças de grã, sapatos de ponta, gibões

de veludo carmesim, saios farpados (1), franceses, de pano de lã
verde muito fino, colates de ouro mui grandes e anchos e sombreiros
próprios como o do Marquês.

No Ârquivo Nacional da Torre do Tombo, existe um códice
quinhentista que é um inventário de coisas recebidas por um tal
Duarte Foteiro (2) cerca de r;o6.

Desse códice tira o aatot o seguinte:

ARMÂS

Um arnês inteiro, com todas as suas peças.
Peitos de arneses, de cobre.
Plastrões sem espaldas.
Corsaletes (3) para El-Rei com todas suas peças de corpo e braços

e escârcelâs (a) e sua guarnição de tecido de veludo carmesim
e fivelas biqueiras, tudo dourado.

Gibanetes de couro.
Pares de coxotes com suâs corteias, fivelas e biqueiras.
Fraldas de malha de ferro.
Bocetes de malha de ferro.
Bicos de falcã"o, dourados em partes, com suas hastes de pau.
Um estoque grande de montar, de três quinas, dourado pelo

ferro, e swa maçã e cïuz e rodete tudo dourado, com sua

bainha de couro e conteira de lztão.
Uma espada de armas, dourada nos terços, com seus cabos e

maçã de cobre dourados.
Esporas de roda.
Lanças de armas.
Fivelas para arneses.
Cordões de retrós.

COIS,A.S DÀ CAPELA

Um retábulo de bordos, por pintâr.
Um livro de forma, místico, com suas cobertoiras de pau,

forradas de couro vermelho.

O Roupas fatpadas: Roupas cuttas, leigais, e não as fraldadas e talares,
clericais (Dicionário de Moraes, 8.4 ed.).

(') 'João Mattins da Silva Marques, in Congresn do Mando Portagufu,
<Publicações>, vol. V, págs. 557 e seg.

e) Corsalete: Couraça leve.
èt Esiarcela :Parte'da armadara desde a cinta, atê ao foelho. É o

mesmo que <fraldão> (Dicionário de Moraes)..
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No 8.o volume do Arquivo Histórico Português (1) encontra-se
um inventário da casa de D. João IIf, em 1534, do qual o autor
tita o seguinte.

Umas esporas de ouro do teor com várias peças (cicates, junqui-
lhos, biqueiras, fivelas, tudo de ouro, esmaltadas e as
hastes de ferro douradas).

Uns cordões com suas bodas em baixo de retrós carmesim
lavrados com suas perilhas de ouro de Florença.

Pontas de ouro com aIjôfar
Um bracelete de ouro esmaltado, feição de rocas (2).
Um arnicto de Ruão com suâ beta de damasco pÍeto e com

sua frta-
Uma tâbua pintada que tem por natural el-Rei D. Afonso.
Duas alvas de Ruão com seus regaços (s).
Uma funda de livro de veludo carmesim de cerdeiros caire-

bdo (a; de ouro e retrós, com quatÍo bodas, fonada àe
damasco carmesim.

Panos de brocado de pelo branco, de lavor de alcachofras.
Panos de brocado rico.
Panos de brocado carmesim.
Panos de brocado raso carmesim.
Peças de tela de ouro, de lavor de catdos e alcachofras.
Peças de cetim carmesim.
Peças de cetim passado de ouro.
Peças de damasco verde apedrado.
Uma peça de veludo avelutado alionado.
Uma peça de cetim avelutado de grã.
63 martas.

No 6.o volume do Arquivo Histórico Português (5), numa carta
de quitação de D. Afonso V a João Rodrigues de Carvalho, em r4 de

Julho de 1452, mencionam-se as seguintes compÍas: zoo lombos de
martas comuns; i panos de rás (de Arrás) de armar, que foi buscar

O Págs. z6r e seg.
e) Roca = No veituário antigo, tira estteita que se usava nas man-

gas, calças, etc., como as iexâs dal rocas de fiar (Dicionário de Moraes,
8.e ed.).
. () Regaços: Tiras de seda ou outras drogas com que se oírÌavam âs

alvas dos sacerdotes, por diante e por detrás, e se 
-..sam nus ìl,ras da patúatcal

de Lisboa e de Mafrà (Dic. de Ntotr"., g.n'ecl.).
e) Cairelado -: Orlado.
f) Pâg.356.
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a Torna-y (Tournay) e a Lila (Lille); too duzias de pergaminhos
respançados (t), q.t. entÍegou a Gomes Eanes de Azat:;ta.

De Michèle Beaulìeu e Jeanne Ba/é (2), tira o autor os apont^-
mentos seguintes.

As principais Íegras do luto feminino na Borgonha, nos meados
do século xv, erâm as seguintes.

Âs damas usayam beatilha soqueixada, maÍÌto e <<chaperoo>.
No luto pesado pelo pai ou marido não podiam usar anéis

nem luvas e os vestidos eram de cauda e sem qualquer cinto.
No luto pelo marido usavâm duÍante meio ano o manto e o

<<chaperon>>, três meses a <<barbette> (soqueixo) e o <<couvre-chef>>
por cima, tÍês meses o mantelete, tfês meses o <(toufet>) e tfês meses
a cor pteta no vestuátio.

O <<chaperorD> eta semelhante aos dos homens e punha-se da
mesma maneita, Era,pottanto, um câpuz. O manto et^ :uma espécie
de capa grande prolongada por uma cauda. O mantelete, muito
mais curto, cobria as espáduas e acabava à altara dos cotovelos.
A <barbette> (soqueixo) en atada à altara das orelhas, cobria o
pescoço e enquadrava a face. O <<couvre-chef>> era um lenço posto
sobre a cabeça e reunia-se ao soqueixo. O (touret>> eta um lenço,
mais pequeno que o <<couvÍe-chef>>, associado ao soqueixo para
o luto.

Os duques cle Borgonha tinham o hábito de vestir os seus
servidotes duas vezes poÍ ano.

Desde rt7o, as librés dos servidores cios Duques enm talha-
das em panos duma unica cor, escolhida pelo duque Filipe, o
Ousado.

Assim, o verde era patl- todos os que o serviam na c ça. e o
vermelho p^ta os vedores da fazenda, os camareitos, o chanceler
e os músicos, etc.

Em 1378 o mesmo duque determinou que o camareiro-mor
usâsse a cor escadate assim como o tesouÍeiro das guerras e o Íece-
bedor geral das finanças; o trombeteiro, a vermelha; os pagens,
a vetmelha e a veÍde; o cirurgião, a rósea; os <pannetiers> (s) a verde
e a cinzentâ,, etc.

Segundo investigações do Dr. Belard da Fonseca (a) a Cruz

e) Respançar: Raspar com a raspadeira. Pergaminho respançado: O que
se pÍepaÍâ parz nele se_ escrever e fazer iluminações. (Dic. de Moráes, B.e eA.).

__ e) Michèle Qealieu et Jeanne Baylé, Le CotÍume en Boargogne de Pbitippe
le Hardi à Cbarles de Témíraìre, pá,gs. tz3 e rz4.

e) Pannetier: ÌJm dos sete servidores da mesa do rei de França. Depois
foi sòmente um titulo honotífico.

O Ântónio Belatd da Fonseca, O Mitíário dot Painéis - O Çudeu>>, o seu
Liuro e a CríÍica, pírg. 23.



de Botgonha (de Santo André) era usada como distintivo dos servi-
dores nessa corte.

Na segunda metade do século xv os homens da Borgonha,
as mais das vezes, usavam na cabeça elegantes <<chaperons>>, <<drapés

àI'avance sur uÍr gros bourrelet, coiffés comme des chapeaux>>. Esse
<<chapetoo> era pois uma tita de pano que pendia sobïe o ombro
e cobria a cabeça apoiando-se sobte uma espessa almofadz com o
feitio duma bóia de salvação. Vemos esse <<chaperon)> na figura do
Infante D. Henrique no Painel do Voto ãaCruzada, no Íetrato do físi-
co-mor do reino D. Fernando Álvares Cardoso, do Museu do Louvre,
e no <<Descimento da Crwz>> do Mestre do Retábulo da Sé de Viseu (1).

Da <<Crónica da Fundação do Mosteiro de Jesus>> (,) tira o autor
os seguintes apontâmentos.

<<Trazia a catão continuâdamente um mui forte cilício tecido
e feito de agulha de mui ásperas sedas de bestas o qual era grã de
feição de gibanete ou saio sem mangas. Em cima deste trazia vm
saio de burel apisoado muito grosso e fote> (3).

<No dia da Trindade tirou o dó de viúva que havia três anos
ttazia>> O.

<<...E forte cilicio de sedas feito como sainho e meias mângas.
Camisas de burel apisoado e grosso...> (5).

<<Ia a de fora vestida de seus rcais atavios, coberta de ouro e
firmais ... como a Rainha sua madre>> (6).

<<A Senhora Infante coÍn este achaque de sentir a ida del-rei
seu padre e do príncipe (para a tomada de Arqila) sem ter outro irmão,
leixou de usar e se vestir e toucar como soia e pettencia a seu real
estado e el rei queria e the mandava. E daü em diante não tÍouxe
senão preto e toucados chãos...> (?).

<<Cobriu-se toda cabeça, gargant-^ de ricos colates, fi.rmais e

reais vestidosn... (t).
<<Não mudou poÍ então vestidos nem toucados que ainda que

mui honestos e baixos eram, nã,o sendo mais que um hábito preto
e outro branco e faldrilha viis. E cabeça com seus muito formosos
cabelos em nastÍo e coifa de pernas e beatilha laçada. Depois que
entrou nesse mosteiro nunca mais calçou luvas nem pôs anel em

e) Reinaldo dos Santos, Oìto Séculos de Ifiúória de Arte Portagues*,
tomo I, pág. 8o.

(') Crtinìca da Fundação do Motteìro de Jens, de Aaeiro, e Memorial da Infunta
Santa Joana Fi//:a Del Rei Dom Afonso V. Leituta, Revisão e Prefácio de Àntónio
Gomes da Rocha Madahil, .l*eiro, t939.

(u) Ibidem, pâg. :,4. A. catáo: Sobre a pele.
(n) Ibidem, pâg. zz.
O Ibidem, pâ9. 29.
() Ibidem, pâg. 9t.(') Ibidem, pág. 93.(1 lbidem, pl'g. ,)s.
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dedo salvo um só de esmeralda e outro de aro qwe tï^zia sempÍe
por respeito da Senhora sua tia, presente que lhos deru (1).

<<Seus vestidos assim na feição como na valia do pano (eram)
honestos e viis. Curtos e muito humildes. E assim seus toucados
e soqueixo e sobre-cabeça de algodão e linho. E murça de pano
de linho> (2).

<<Sua mantilha sempre foi de roles e em todos lugares da Comu-
nidade e fon deles, que à tt^zia sempÍe, era ptegada diante com uma
tra.viflca de pau ou de osso segundo costumam os franciscanos> (3).

<<Como o Príncipe seu irmão da dita Senhora Infante, nossa
Senhora, soube que ela tinha tomado o hábito da santa Religião, como
leão rugiente se assanhou fortemente, cobrindo-se de dó e barbu (a).

<<Acabado de set vestida em seus hábitos e toucados de Reli-
gião> (5).

De uma Memória do ano de 1578 tira o autor o seguinte(6).
<<Não houve homem fidalgo que não comprasse muitos coÍpos

de armas muito lustrosas, e não mandasse pintar nelas suas armas
em campos de diversas cores; mil peitos de prova de muito preço,
muitas couÍas e coletes de anta, couÍaças de lâminas cobertas de
veludo e setim de todas as cotes com tochas de ouro e ptat^, muitas
saias de malha e gibanetes...>>.

Conta Fernão Lopes (t) qo. por morte de um recém-nascido,
filho do Rei D. Fernando <(tomaram todos os grandes que com
el-Rei estavam, capas de burel pardo...>>. Isto é, o trz;je de luto
dos homens consistia em se cobrirem com capas de burèl castanho.

ICONOGRÂFIA DO TRÍPTICO DO VOTO
DÀ SALVAçÃO DAS ALMAS

Como adiante se verá, quando se estudar cada um dos painéis
em poÍmenor, a fr.gura de São Miguel representada pelo fnfante
Santo encontra-se entre os três estados do reino - oradores, defen-
soÍes e mantedores - 

estando os membros da familia real colocados
nos primeiro e segundo planos.

<<As cenas pintadas no Tríptico passam-se no interior dum edifí-
cio. O mosaico do pavimento lâ está a atestá-Io, como ainda o com-

(t) Cninica da Fundação do Mo$eìro de lesus,de Aueiro,e Memcrial da Infanta
Santa Joana FilÌ:a Del Reì Dom Afonso V. Leituta, Revisão e Prefácio de António
Gomes da Rocha Madahil, Âveiro, r93g, pâg. rtr.

e) Ibidem, pâg. trS.
e) Ibidem, pág. rr8.
(n) Ibidem, pâ9. rzz.
(") Ibidem, pâ9. 169.

C) Alexandre Herculano, Opüsculos, 5.4 edição, tomo VI, pirg. to3.
(t) Cninlca del-Rei D. Fernando, cap. CL.
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pÍovam as paÍticulaÍidades com que são dados os efeitos de projecção
(sombra e penumbra) que as figuras fazem no ladrilho e que são,
indiscutìvelmerìte, produzidos pela lwz entrando por aberturas,
portas ou janelas, invisíveis para o espectador. Mas, ao mesmo
tempo, dir-se-ia que esses compartimentos ou divisões, em que
o artista evocou as suas composições, são rasgadas ao fundo e

abertas para o espaço nú, (t).

ICONOGRAFIA DO PAINE,L DA VIDA ETERNÂL

Foram pintadas neste painel seis figuras. Âs três do fundo
estão de pé e as três mais anteriores ajoelham num <pavimento
enxadrezado de adobes> (2).

No ângulo superior direito do painel viu o Dr. José de Figuei-
redo, <<um tronco de árvore exótica>> (3) e Henrique Loureiro (a),

<<um grande tÍoÍrco de árvore>.
Neste madeiro, que se prolonga para baixo até meia altura da

margem direita do painel, notou o autor a existência de orifícios
que denotam terem sido abertos por mão humana.

FIGURA 1

É o retrato do Rei D. Duarte, falecido na idade de 47 anos.
Â figura 

^patenta 
essa idade e condiz com a descdção de Rui

de Pina: <El-Rei D. Duarte foi homem de boa estatura de corpo e

de grandes e fortes membros; tinha... os cabelos corredios, o rosto
redondo e algum tanto enveÍrugado, os olhos moles e Pouca barba>>.

De facto, a pele da face tem um aspecto diferente da de todas as

outras figuras do Políptico.
Na patte da face palmar da mão esquerda, que não ficou enco-

berta pela mão direita, existe um nítido traço de coÍ castanha escurâ,
ceïtamente a cicatriz do pequeno ferimento que D. Duarte softeu
quando se aÍmava p^ra o âtaque a Ceuta.

D. Duarte está vestido com a cogula branca dos fteires regu-
lares das ordens militares que seguiam a regtz- de Cister e tem na
cabeça o capelo preto da Ordem de Avis com que os freites dormiam.

A iconografia de D. Duarte conhecida do autor (5) confirma

e) José de Figueiredo, O Pìntor Nano Gonçalues, pâ9. 94.
e) Àlexandte ÉIerculano, O Monge de Ci$er, r3.a ed., tomo II, piLg.9.
(") Jose de Figueiredo, O Pintor Nuno GonÇalaet, pitg. 91.
e) Henrique Loureito, O Políptìco do Conaenío de Santo E/óì, pitg. 98.
e) Ernestõ Soares e ilenriquá Ferceira Lirr,a, Dicìonário de lconografa

Portugaesa,vol. I, pág. 399. Nobreqide Poríugal, Vol' I, págs. 3ot e to9. História
de PortagaÌ, Barcelos, vol. III, plrg. 3o.
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a identificação da frgara, assim como o busto do mesmo rei existente
na galeria dos jardins do palácio dos marqueses de Fronteira em
Benfica.

FIGURA 2

É o retrato do r.o duque de Bragança D. Âfonso, falecido
com 84 anos de idade, segundo a maiorìa dos autores , cetca de seis
anos antes da feitua do painel, portanto.

Â figura aparenta idade muito avançada pois o cabelo e abarba
são completamente brancos.

A cabeça inclina-se pan 
^ 

esquerda, por flexão lateral do pescoço,
g qoe corresponde ao facto histórico da <<queixa> de que o duque
ficou a sofrer até moner devida ao muiro frio que apan6oo aquando
da sua passagem pela serra da Lousã coberta de neve.

Confirma a identrtcação desta fr,g:ura â sua comparação com a
gravtrra" II da <Iconografra Lusitana>> de Ferrari (1).

FIGURA 3

Representa o fnfante Santo D. Fernando falecido em r.44r,
cerca de 24 afles, poÍtâÍÌto, ântes dâ feitura deste painel,

Com efeito, sòmente encontramos na iconografia portuguesa
do século xv uma fr.gura com barbas e cabelos muito èompiìdot,
e essa é precisamente a do fnfante.

Vemo-la no paineÌ central do Tríptico da Paixão do Infante
Santo que se encontrava no mosteiro da Batalha e hoje está guardado
no Museu Nacional de Arte Ântiga; na estátua do Infante Santo,
da porta axial do mosteiro dos Jerónimos; e num desenho, num
códice existente no Vaticano (2).

O fnfante está vestido com uma cogula de lã branca e apoia
a mão direita espalmada sobre um madeiro inclinado e encostado
ao seu ombro esquerdo.

No madeiro vêem-se buracos gravados pela mão do homem
parecendo ao a:otot que maÍcam os extremos duma crúz de Cristo.

Â figura está coberta com um capelo de cor muito escura, no
qual se nota o desenho duma cruz.

FIGURA 4

É o retrato do arcebispo de Lisboa, D. Pedro de Noronha,
falecido em t4tz com y6 anos de idade. Os seus cabelos paÍecem

(:) Enrique Lafuente Ferc?ú,,Iconografia Lasitana, Madtid, t94r,pâg. ry5.
. e)_ _Domingos Maurício G. dos Sanios, O Infante Sanío e 2 poss;õibaàde

do sea Culío Canónìco, in <Brotério, vol. IV, fasc, IV, Âbrit de :1927, pâg. tg7.
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ao avtor, louros e não brancos, pelo que a figura 
^parenta 

aquela
idade. Podem-se compa;r^t neste painel os tons da cor loura dos
cabelos de D. Pedro de Noronha com a das cãs do velho D. Frei
Nuno de Góis.

FIGURÂ 5

Ê o rctrato do conde de Vila Real D. Fernando de Noronha
falecido em t445.

Comparando as feições do seu Íosto com as da figura (27) do
Painel da Cruzada, que acima identificámos comò sendo o seu filho
D. Pedro, verifi.camos haver grande semelhança.

FIGURA 6

É nìtidamente a cabeça de um velho o que corÍesponde à avan-

çada idade do prior do Crato D. Nuno de Góis aquando do seu

falecimento, em Castel^, em 1442.

ICONOGRAFIA DO PAINEI, DA DILATAÇÃO DA FÉ

EncontÍam-se neste painel sete figuras, três ao fundo, três envol-
vidas numa rede de pesca e uma isolada à frente.

FIGURA 7

A figura (7) representa um velho de longas barbas btancas,
com o cabelo rapado excepto do lado direito, com assimetria facial
,e com blefarite, isto é, inflamação das pálpebras.

Está vestida com umâ capucha de burel que ârrasta pelo chão
^e tem nas mãos umas camáldulas cujas contas são constifuidas por
vértebras de peixe.

Esta figura apresenta-se na âtitude litúrgica de prostração
completa.

FIGURA 8

É o retrato. de Lançarote da Franca nascido, talvez, em 1399
tendo portanto 49 anos em t448, o que corÍesponde à idade aparente
da figura (1).

Veste uma camisa, tem um barrete na cabeça e cobre-se com uma
'capa de seda, com cãpaz, de cor azul celeste.

e) Fortunato de Âlmeida, Ifisitiria de PortagaÌ, tomo III, pâg. t66.
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-Esta 
figura esrá com a cabeça inclinada p^ta 

^ 
fr.gura (9) a qual'

é a do seu sogÍo Soeiro da Costa.
Como adiante se referirâ, Lançarote Íepresenta São João Evan_

getsta. De facro, no Apostolado pintado no altar-mor da igreja
mattiz de Monsaraz (1), vemos qoè a fr,gura deste apóstolo está
precisamente com â mesma atitude da cabeça e tem b antebraço
direito na posição hoúzontal em vez de inclinado, sendo o decote
e as mângas fuanzidas da sua túnica idênticos aos da frgura de S. João
interpretada por Lançarote.

FIGURA 9

É o retrato de Soeiro da Costa, o qual tinha em t44g mais
de 6r_anos, o que coÍresponde à idade ãparente da figura (2).

Veìte uma camisa, tem um barrete na cabeça 
" .oÉt.-s. com um

mânto cle seda (?) de cor verde.

-Vê-se que esta personagem só possuia a mão esquerda, pois.
perdeu a outïa no descerco de Ceuta.

FIGURA 10

E o rctrato de Gonçalo Velho.
O seu vestuátio corresponde ao de um nobre fidalgo, pois ó

semelhanfe ao usado pelo marquês de Valença D. Afonõ (ro) no
Painel do Voto da Cruzada.

Tendo o autor notado que a fenda palpebral do olho esquerdo
da fr,gura é mais apertada que a do olho direito, consultou ,ôbr. o
assunto o ilustre Professor de oftalmologia àa Faculdade de Medi-
cina de Lisboa, Doutor Lopes de Ândrade, o qual procedeu ao
exame da fr.gura. A sua opinião, resumida pelo autór deste trabalho,
em teÍmos não técnicos, foi a seguinte: <A pálpebra inferior do
olho esquerdo apresenta--se vinda para dentrõ (èntropion) o que
é muitas vezes provocado poÍ uma doença infecciosà dos olhos
chamada tracoma, a qual ainda hoje é frequente causa de cegueira,
não sendo Ían' entïe a gente do mar. o entrol>ion tem aspecto caracte-
rístico porque o exagero da convexidade de toda a párlpebn pÍovoca
o seu reviramento em direcção ao globo ocular, do quJ resulta
ficar escondida a parte média do bordo livre palpebral. Nota-se,
ainda, uma certa retracção da fenda palpebral do olho esquerdo.
Ora, sabe-se qLre o ttacoma pode provocar estreitamento dã fenda
palpebrab>.

_(]) Dr. J-oão. Couto, Monnral,.vol. XXI, da Colecção A Arte em poriagal,
Ed. Marques de Âbreu, Potto, 1962.

e) Fortunato de Almeida, I{i:ítiria de Portugal, Tomo III, pâg.766.
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Deste exame deduz o autor que a perda de parte da visão
sofrida pot Gonçalo Velho num dos olhos, não foi devida, segundo
cntão julgâram, à pancaàa que apanhou na cabeça mas, provàvel-
mente, a um tÍacoma.

FIGURA 11

E o rettato de João Gonçalves Zargo.
Note-se a expressão parada, morta, do seu olho esquerdo e a

altura invulgar da testa pois não se vêem cabelos saindo por baixo
do barrete, sobre ela.

Comparando esta fr.gura com o Íetra;to de João Gonçalves
Zatgo, <primeiro donatário desta ilha no ano de t4zo>>, existente
no palácio de S. Lourenço no Funchal, encoÍÌtrâmos notável seme-
Ihança de feições.

O leitor poderâ vetificat, no Íetrâto do Funchal, a existência
evidente de uma cicatriz na pâlpebra superior do olho esqueÍdo,
encontrando cicaÍriz semelhante no tettato do Políptico.

Consultado sobre o assuÍìto o Professor Lopes de Andrade,
que procedeu ao exame da fr,gura, deu a sua opinião que o autoÍ
vai resumir em termos não técnicos: <<No globo ocular esqueÍdo,
nota-se a ausência do reflexo corflearÌo, isto é, o reflexo da lwz na
superfície da córnea transparente. Se esse refiexo realmente não
existia no olho esquerdo da pessoa rett^tadà, aparecendo rìo outro,
isso seria possìvelmente devido a opacidade àa córnea. Também
se pode admitir a hipótese da sua omissão voluntâtia pelo pintor,
a querer significar cegueira do olho (olho sem vida). Na pálpebra
superior nota-se a existência dum tÍaço que Íepresenta, possìvel-
mente, uma cicatriz com retracção ou aderência aos planos profundos,
como se depreende do contraste flagtante eÍÌtre o aspecto desta
pâlpebn, de bordo livre bem descoberto, e o da pálpebra congénere
do olho clireito cujo bordo livre está escondido poÍ uma ptega de

pele flácida que desce até o ocultat (blefarc-chalasis). Da posição
da cicatriz se deduz que o agente vulnerante poderia ter, por perfu-
nção ow contusão, provocado a cegueira do respectivo olho. A cica-
tdz que se vê no retrato de João Gonçalves Zargo, existente no
Funchal, corresponde à do retrato do Poliptico>.

Por estes dois retratos se evidencia que João Gonçalves não
perdeu um olho como escÍeveu Gaspar Frutuoso nas <<Saudades da
Tetta>>, mas sòmente a visão dele.

João Gonçalves foi uma 6gura muito importante no tempo
da regência do Infante D. Pedro, pela sua aiada à obra dos desco-
brimentos, pois forneceu duas caravelas Pan a expedição nacional a

Tider e aÍmou, sem qualquer intuito de ganho, a caravela em que seu

sobrinho Álvato Fetnandes <foi mais longe que todalas outÍas>.
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FIGURA 12

Ê o rettato do mareante dos descobrimentos vicente Dias.
Veste umâ camisa branca e cobre-se com uma capa azul de

que se 
"ê -""L triângulo entÍe o cap:uz e o ombro da figura de

Lançarote da Fnnca.
Â face direita desta figura é percorrida por uma longa cicattiz

que vai desde a orelha, que está deformada,- até ao bordá anterior
do nariz, o que corresponde à ferida que recebeu na Guiné.

FIGURÂ 13

É, o reftato do mareante dos descobrimentos Gomes pires.

ICONOGRÂFIÂ DO PAINEL DO VOTO DA CRUZADÂ

Encontram-se neste painel dezassete âguras dispostas de maneira
a,formarem uma- porta ogival e uma cruã cujas linhas passam poÍ
olhos ou boca de algumas dessas peÍsonagens.

FIGURA 14

- Representa a Rainha D. Isabel, falecida em 1455, na ídade
de zz ànos, cerca de treze anos antes da feitura deste paiÁÉl do voto
da Ctuzada.

Por estar morta, o pintor eliminou-lhe as formas arredon-
dadas f) pois bem sabia que o_ emprego de linhas curvas na compo_
sição, <<devido à sua vitalidade, energia e feminilidade, dá gruird.
poder expressivo de vigor, a\egria e súsualidad.r (r). Támbéri, pelo
mesmo motivo, não lhe colocou anéis nos dedos, nem luvas, nem
jóias no toucado.

o vestuário compõe-se de uma saia de veludo verde e de uma
cota de veludo vermelho com longa cauda debru ada de peles de
matta. A cota é golpeada nas mangas e no coÍpete, vendoì-se uma
alva camisa. o decote é grande, tãl como se usava em portugal

, ,e) ÂRaiúa.D.. Isabel tinha essas formas como se pode ver n Er^vvÍadâ pá9. r57 do Dicionrírio de lyrygrafa Artíslica, de Ernesô soares e HËnriq"e
de Campos Ferreira Lima, vol. II-.

_!^ 9) J. de S. Âgaró, Compoicion ArÍisiica, Las Ediciones de Arte, 3.^ ed.,pag. to.
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nos meados do século xv. Um cinto estÍeito e dourado cinge a
cota que é fendida à frente pan faciTitar a extensão da sua caada,
a qual era segura por umâ dama quando a Rainha se deslocava (1).
O toucado é uma espécie de mitra com a forma de um tronco de
cone que assenta sobre os cabelos enrolados à volta da face, e de
cuja parte superior emerge um tufo de filocládios e uma Ílor de
um cacto (r). Do toucado pende até ao chão uma faixa de pano
castanho, de bordos dentaclos e forrada de pano azul.

Sobre a fronte vê-se um cordão, tal como na fr.gura da Rainha
D. Filipa de Lencastre, avó da Rainha D. Isabel (3).

Sobre o peito da figura está uma jóia constituida por uma
grande esmeralda encastoada em ouÍo e por cinco pérolas pendentes,
a qual é segura por um cordão que envolve o pescoço.

Como na fr,g:ua não se vêem mais jóias, nem nos dedos nem
no toucado, é de pensar que não se trâta dum adereço mas sim de
um relicário precioso. De facto, D. Nuno Álvares Pereira trazi^,
nas campanhas, um dicârio ao pescoço (n), . ^ Rainha D. Isabel
possuia um relicário com um espinho da cotoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo (5), o qual ficou a peftencer a sua frLha alnfantaD. Joana
depois de ela ter falecido. Conta-nos Magalhães Basto (6) que
Catadna Pires, moradora no Porto, possuia três cadeias de oiro,
cada uma delas com seu relicário.

Suspenso da mão direita da fr,guta está um saltério oa paternoster (7)

de contas de ouro. Note-se que os dedos não estão completamente
flectidos p^ra apett^r o saltério, o qual está entolado sobre a mão.

Os cabelos e os olhos da fr.gura tëm a mesma cor que os da
dama cujo tetrato existe no museu de Aveiro e que, até agora, se

tem julgado representar a Infanta Santa Joana.
Os Drs. Alberto Souto e Rocha Madahil concluiram que o

Íetrato do museu de Aveiro e o da jovem do Políptico, que estâmos
estudando, repÍesentarn â mesma pessoa-a Infanta Santa Joana-
explicando o último destes ilustres investigadores ser devido a repin-
turâ o facto de no retÍato de Aveiro os cabelos e os olhos seÍem
castanhos, em vez de louros como raios de sol, os primeiros, e verdes,
os segundos, tal como os tinha a Infanta.

C) Frederico Mariay, Infaníe D. Henriqae, pág. VIII.
e) Identificação da Doutora Matia ZéIia Esieves Ferreira.
e) Veia-se ^ estarrrpa, VI do livro Infante D. Ilenrique, organizado por

Frederico Matjay.
e) Frei Manuel de Sâ, Memririas Ifistóricas da Orden de Nossa Senhora

do Carmo, pâg. 324.
_ (t) _ Ântónio Gomes da Rocha Nladahil, Crónica da Fundação do Mosteiro

de Jerus de Aaeìri', pâg. t87.
e) Â. de Magalhães Basto, O Porto e a Era dos Denobrimentot, pâg. 6o,
O B. Xavier Coutinho, Nossa Senhora na ArÍe, Porto, 1959, pirg. rt4.
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O Dr. Rocha Madahil também observou no retrâto do museu
de Aveiro o <<manifesto e piedoso pÍopósito de planificar o busto>,
o qual (<apresentava originàriamente volume de seios, como fàcil-
mente se deduz das curvaturas do colete exterior, dum lado e doutro,
só explicáveis pela pressão interior duma razoável massa glan-
dulao (1).

Se examinarmos uma gravvra. que representa a Rainha D. Isabel (2)

encontÍaÍemos as curvaturas coÍrespondentes a seios bem desen-
volvidos.

Assente, por concordância de todos, que os retratos da jovem
do Políptico e da pintura do museu de Âveiro são da mesma pessoa,
conclui-se que o de Aveiro repÍesenta a Rainha D. Isabel e não a
sua filha, a Infanta Santa Joana.

De facto, no retÍato de Âveiro vemos a personagem com uma
riquíssima cÍespina adornada de pedras preciosas.

Em Michèle Beaulieu e Jeanne Baylé (3), enconrÍamos o signi-
ficado deste toucado, pois, a respeito do uso das coroas, dizem que
elas deixam de set usadas no decurso do século xv, excepto pâra
os casâmentos; nessas ocasiões, as mulheres colocam a coroa sobre
os cabelos desatados mas põem uma crespina (chapel) de ouro e
pedtaria depois da cerimónia terminat, simbolizando assim a sua
mudança de condição.

Desta maneira, temos forçosamente de pensar que o retrato
do museu de Aveiro corresponde a uma mulher casada e não pode,
portanto, deixar de ser a Rainha D. Isabel.

Mais impõe esta identificação o facto de a frgura de Aveiro
usar um bracelete no pulso e um anel com uma jóia.

Poderemos conjecturar que a ïnfanta D. Joana, quando saiu
cle Lisboa para se recolher ao convento de Jesus, em Âveiro, tivesse
levado consigo úm retrato da sua falecida mãe, possìvelmente uma
cópia de retrato pintado por Nuno Gonçalves.

Morta a Infanta e passados tempos ter-se-ia perdido a tradtçã.o
de que o ïetrãto era o da sua mãe e, naturalmente, todos pensariam
que representava a Santa fnfanta. Este pensamento teria obrigado
uma das superioras do convento a mandar modifi.car a pintara para
lhe eliminar as curvâs dos seios, espectáculo pouco edifrcante para
as pudicas monjas.

e) António Gomes da Rocha Nladahil, Iconografa da Infanía Santa Joana,pâg.tl.
(') Ernesto Soares e Henrique de Campos Feneita Lima, Dicionário de

Iconografa Poríagaesa, vol. IT, E-À{, pág. r57.

- _- Q Mic!èle leaulieu et Jeanne Baylé, Le Cosíume en Bourgogne de Philipe
Ie Ífardi à Cbarles le Témeraire, pág. rrr.



Também, não parece ser verosímil que a Infanta, abandonando
o mundo e enclausutando-se num convento, levasse consigo um seu
rettato que permanentemente lhe lembrasse a vaidade da vida tetrena
e o fausto da corte de que quis separar-se para sempre (1).

FIGURÂ 15

Representa o rei D. Afonso V o qual, em t468, tinha 36 anos.
A frgura 

^patentz. 
essa idade.

No painel da Adoração dos Magos, de Thierry Bouts, existente
na Pinacoteca de Munique, encontramos uma figura de rei mago
extraordinàriamente semelhante a esta, pela atitude e pelo traje.

Vemos a mesma atitude com a genuflexão de um só joelho
e o outro não completamente flexionado, na estátua do rei D. Manuel
d,a porta axial dos Jerónimos.

D. Âfonso V veste um gibanete em veludo verde, obra rica
poÍ certo mas de oÍnamentação pouco singular pois reprodvz [m
vulgar modelo alcachofrado italiano, guarnecido de ramagens e

folhas polilobadas (2).

O gibão e as calças são em veludo liso de cor roxa.
O barrete que cobre a cabeça do Rei é de brocado consistente,

com a volta, ao que Parece, de couro e adotna-se de penachos pen-
dentes (2). Chamava-se este barrete <martimengo> (e).

Notemos que o seu cimo é ocupado por uma esfera de ouro
e que os penachos são doutados assim como o cinto que 

^perta 
o

gibanete.
O Rei está calçado com borzeguins (botas de canhão), de cot

semelhante à da terca tal como usavam os cavaleiros. No peito
do borzeguim diteito foi descobeÍto um monogramâ que adiante
será descrito e interpretado.

A espada que a figura seguÍa com â mão esquerda pende de
uma cinta de couro <<ttaçada do ombro direito aos rins>> (a). As
suas guardas são curvas e a maçá tem o formato de umâ Íosa aberta,
se não de um malmequet, não se desvendando os punhos porquânto,
decorados com uma boda de fios de seda, desapaïecem sob este
ornato (5).

e) Vide António Gomes da Rocha Madahil, Crónica da Fandação do
Motteiro de Jesus de Aaeiro e Menorial da Infania Santa Joana.

e) Carlos Bastos, Arte Ornamental dot Tecidos, vol. r, pág. 74.
e) Dr. João Luís da Fonseca, Os Painéis chamados de S. Viceníe, Magaqint

Bcrtrand, Janeiro de :'927, p^g, Sj
e) Mâttos Sequeira, ÍIistória do Traje en Pttrtugal, <Enciclopédia pela

Imagem>>, pâ9. 2r.
(t) Alftedo Guimarães, At Arum Branras do Solar de Pindela, pag. 78.

r6
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D. Afonso V olha plra a fr.gura da Rainha D. Isabel e não para
a,frgura do cardeal D. Jaime. Ê, facil verifrcâ-lo, poÍque, estindo
ele figurado em perfil absoluto, no primeiro plano, não-podia olhar
p^ra a frgura central, nem pãra o Evangelho, que estão no segundo
plano (r).

Rui de Pina escreveu que D. Afonso V tinha o rosto redondo
e a barba preta O, e D. António Caetano de Sousa também apontou
o Íosto redondo e cabelo castanho (3). Estas informações correr_
pondem à face da fr,gura e à cor muito escura dos seus cabelos.

Comparando a face da frgura com a do busto de D. Afonso V
existente na galeúa dos iardins do palácio dos marqueses de Fron-
teira, em Benfrca, encontrâmos notável semelhança, sobretudo no
perfil do natiz e nos lábios descaídos peÍto da comissura.

A chamada sigla existente na bota direita da frgura foi estudada
por ilustÍes autores, destacando-se as interpretaçõei dos Drs. Sousa
Gomes (a) e Belard da Fonseca (5).

. Orientado por estes estudos, o autor do pÍesente ttabalho
interpreta a <siglu como sendo um monogrâma constituído pelas
lettas G, A e N e pelo algarismo tomano V.

{e
rY

O G dividido em duas partes, por ter uma interrupção na grande
curvatura, signiâcaria <<dois> Gonçalves.

O ,4 corresponderia a Âfonso.
O À/ seria a inicial de Nuno.

Teríamos assim no monogÍama o Rei D. Afonso V e os dois
pintores Nuno Gonçalves, pai e filho.

q) Henrique.Lo,rÍgrg,. O -Políptìco do Cmtento de Santo Ettii, pâg. 75.
* (r) Rui de P-ina, Crónica del-Rei D. Afono V, Biblioteca de Òlá"ssicos
Portugueses, vol, III, pitg. r5o.
* f) D. Ântónio .Caetano de, Sousa, Ifiútíria Genealtígìca da Cata ReaÌ
Poríagaua, tomo III, pâg, rz.

(n) A. Sousa Gomes, A Sigla de Nano Goncalues, Lisboa, rqzg.
e) Âotónio Belard da Foãseca, O Mistëiio dot paìnéí -i O Cardeal

D, Jaine de PorÍugal, págs, 99 e se.q.



FIGURÂ 16

Representa a Infanta D. fsabel, duquesa de Borgonha, a qual
tinha setenta e um anos em 1468. A idade que a frguta apaireflil. é
difícil de apreciar, por os cabelos estaÍem escondidos, porém o
aspecto da face não contradiz aquela idade.

Usa uma beatilha soqueixada feita de tecido de lã branco e
grosseiro no qual reconhecemos a aluáfega, o burel branco usado
em ocasiões de nojo, luto ou dó e).

Veste-se com umâ túnica de burel sem cinto ou cordão e cobre-se
com um manto de cor cinzenta.

Tem na mão um rosário de grossas contas de cor escura, talvez
feitas de azeviche ou âmbar.

O manto, a tínica de burel sem cinto e a almárfega da beatllha
correspondemao trato usado no século xv pelas viúvas, na Borgonha,
em época muito próxima do falecimento do marido. Durante o
luto âs viúvas não usavam as alianças clo casamento (2); por isso
não vemos aneis nos dedos da duquesa.

FIGURA 17

Foi pintada para ÍepÍesentar o cardeaL D. Jaime de portugal,
porém o rei D. João II mandou pintaÍ, sobre a face dela, o rosto do
seu filho o príncipe D. Afonso, falecido na idade de dezasseis anos,
segundo se prova pelo documento encontrado pelo Dr. Ârtur da
Mota Alves na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e pelo esrudo
feito pelo Dr. João Couto da radiografra da cabeça da pèrsonagem.

Segundo este ilustre e probo crítico de arte (t), .,u fisionomia
que a pelícuIa ndiográfrca ÍÌos Íevela, ê. a de um homem em plena
vida, taduzida com a forte técnica e prodigiosa verdade dos outros
personagens Íetratados nos painéis>.

No mesmo artigo o Dr. João Couto considera: <Pode dar-se
o caso de, sobre a primitiva constÍução, o artista 

- o próprio autor
dos painéis - ter. aplicado ténues velaturas...>>.

_ Estão assim explicados os factos de os cabelos da figura serem
loutos como os do príncipe D. Afonso e não muito .s.úros como
os tinha o cardeal D. Jaime (veja-se a saa fr.gwra (36) no Painel da
Pregaçío do Evangelho) e a face ser rosada e pueril, o que cor-
responde aos dezasseis anos daquele príncipe.

(l) Grande Enciclopédia Poriwguesa e Braileira e Diciontírio de Moraet.
. -_ e). .Michèle Bear:lièu et Jeanné Bayle, Le Cottume en Bourgogne de PÌ:itippe
le LIardi à Charles le Témiraire,-pâE. tz3,' '

(3) 
- _João Couto, .A C1bìça-do Santo no <<Paìnel do Infante>, Boletim dos

tVuseus Nacionais de Arte Aniiga, vol. III, n.o 9-ro de ry44. 
'
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Notemos que as mãos desta figuta são <<ossudas, esguias e

de dedos compriclos>> (1) tal como as da estâtua do túmulo de

D. Jaime em Florença, que foram moldadas pelas do Cardeal.
Se agora formos verifrcat as catacterísticas das mãos da fr,gwa

pdncipal no Painel da Pregação do Evangelh" (li) vemos que os

dedos não são muito compridos e que o seu esqueleto está bem
coberto de tecidos moles.

F;stafr.gwra do cardeal D. Jaime está revestida com trajes profanos
e traies religiosos.

Os primeiros são: a cataminhola e a veste talat, preta, de que
sòmente se divisa a gola.

Os segundos constituem o traje litúrgico dos diáconos: a alva
com o seu Íegaço anterior, o amicto com a sua beta, o manípulo
e a dalmâtica.

A dalmâtìca tem mang s e a pârte anterior está dividida em
três na sua largura.

<<Os enrugamentos da dalmática e a luminosidade da sua suPer-
fície encarnada inclinam-nos a aceitar um fundo de ponto de cetim
sobre seda fina, tendo o negativo mate do desenho sido substituído
exclusivamente por fio de ouro>> (2).

Desenhadas no tecido encontÍamos flores de corola campanu-
lada.

Procurando entre as vestimentas religiosas que o fnfante Santo
deixou em testâmento, eÍÌcontramos uma que corresponde à usada
pelafrgwa principal do políptico: a de baldoquim vermelho com ouro.

O termo <baldoquim> não foi encontrado pelo autor nos dicio-
nários da língua portuguesa. Mas é de admitir que seja o aPortu-
guesamerito da palavra <<baudequin> que designava, na Borgonha,
um tecido de seda, Iiso, originário de Âlexandria (3).

Â face da frgura está aureolada por um halo de raios lumi-
rÌosos, o resplendor da glória (a).

O atcebispo de Lisboa D. Jaime apÍesenta ao Rei o livro dos
Santos Evangelhos para ele beijar, tal como se fazia na missa em
pÍesença de um príncipe, o princípio do texto sagrado da missa do dia.

Tet-se-á pois que ler no livro o texto a seguir ao dedo mínimo
da mão direita da frgura.

O Dr. Pedro de Azevedo identificou este texto como fazendo
parte do capítulo xrv do Evangelho de São João, o qual é comum

e) Ântónio Belatd da Fonseca, O MisÍririo dot Painéit, O Cardeal D. Jaine
de Portugal, pâgs. 46 e 47.

('z)- Catlos Bastos, Arte OrnamenÍal dos Tecidos, vol. f, píC, 75.
e) Michèle Beaulieu et Jeanne Baylê, Le Cosíume en Bourgogne de Pltìlippc

Ie Hardi à Cltarles d.e Téméraire, pâgs, z7 e zg.

e) Dicìonárìo de Moraet, r89r, em <resplandor>.



às duas Missas do Domingo de Pentecostes e da Votiva do Espírito
Santo. Poderemos, pois, fàcilmente ler: <<Jam norc multa loqaar
aobiscun Venit enim princes nundi bujus et ìn me nõ ltabet quìquan Sed
ut cognoscat milndt$ qwia diligo patrem el sicut mandare>>.

O Dr. António Leite traduziu (1): <Já não falarci muito convosco,
porque se aproxima o príncipe deste mundo, e contra mim nada
pode. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai, e que faço o
que ele me manda...)>.

Como notou o Dr. José Saraiva (2), o texto não deveria terminar
pela palavra <<mandare>>, pois o texto do Evangelho de São João
é o seguinte: 

-<<Sed 
ut cognoscat rnundw quìa dìlìgo Patrem, et sìcut

mandatun dedit niltì Pater, sìc facio>.
Assim cleduzimos haver evidente intenção de o texto da pâgina

rerrelâr um sentido completo.
Lembremo-ÍÌos, poÍ fim, que o vermelho é a cor litúrgica do

Espírito Santo, pelo que nas Missas solenes do Domingo de Pente-
costes e Votiva do Espírito Santo o sacerdote, o diácono e o
subdiácono se Íevestem de paramentos daquela cor.

FIGURA 18

É o rctrato do Infante D. Henrique.
Veste uma loba de cor pÍeta, de que se vê a gola e, sobre ela,

uma opa aberta pela ilharga direita, de cor castanha escuÍa.
A cabeça está cobertâ com um <<chaperon>>(3) de pano de cor

castanha-avermeihacla, de feitio semelhante aos que se usavam nâ
Borgonha na segunda metade do século xv.

Vemos assim que o Infante não usa um chapéu cle feltro com
abas reviradas mâs vma tita de pano que coifa a cabeça e pende
sobre o ombÍo, sustentada por uma almofada anular.

Como acima se viu, este <<c/taperon>> era vma peça de vestuário
elegante.

Na vida do Infante D. Henrique encoritramos um pâsso em
que ele se apÍesentou com todo o luxo e ostentação. Foi nas
sumptuosas festas dos esponsórios da Tnfanta D. Leonor, irmã de
D. Afonso V, com o imperadot da Alemanha Frederico III, reali-
zadas em Lisboa em Âgosto de r45r. O Infante D. Henrique
participou nas festas com o maior <<luzimento>), senclo <<mantenedor

e) Ântónio Leite, O MìsÍdrio dos Paináis, in <Brotétia>, vol. LXVIII,
Lisboa, t959, n.o 6.

(') José Saraiva, Os Paìnéis do InfanÍe Santo, pâ9. rjt, Ítota 2.

e) Michèle Beauiieu et Jeanne Baylé, Le Coúame en Bowrgogne de Pbilíppe
le Hardi à Charles Ie Ténéraire, pâg. 65.
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nas iustas e director nos torneios> e <<escurecendo a pompa obse-
quiosa de todos> (1).

Assim se compÍeende que o Infante tivesse encomendado na
Borgonha vestuários da ultima moda para se apresentâr nas festas
conforme convinha à sua alta jerarquia.

Em r4yr tinha D. Henrique t7 anos, idade que a figura deste
Painel da Cruzaàa 

^parenta.Â conhecida iluminura da <Crónica dos Feitos da Guiné> (2)

representâ o Infante com o mesmo <<cltaperon>> e deve ter sido
executada pelo iluminador clos livros de D. Âfonso V, Gonçalo
Eanes, cerca de r4t1.-, aflo em que o escudeiro João Gonçalves,
escrivão dos livros de D. Afonso V, acabou de escrever a dita
<<Crónica>>.

É de deduzir que as figuras do infante D. Henrique no Painel
da Ctuzada e na <Crónica dos Feitos da Guiné> foram tiradas de
um retrato que teria sido pintado por Nuno Gonçalves na ocasião
das festas, aproveitando uma das raras vindas de D. Henrique à

coÍte. A iluminura copiou o rettato, porém a frgan do Painel
teve de ser copiada perante um espelho porque o Infante foi colo-
cado à esquerda da fr,gura principal.

Na iluminura, o Iflfante, veste a opa vermelha, aberta pela
ilharga, que os duques tinham direito de usar (3).

No Painel do Voto da Ctuzada o pintor deu a essa mesma opâ
uma cor escuïa, por o fnfante já ter morrido.

O busto da opa tem perfeitamente o mesmo feitio da desenhada
na iluminura náo lhe faltando a abeftara na ilharga que nìtidamente
o leitor eïcontraïâ no postal colorido que reproduz a frguta de
D. Hentique no Painel do Voto da Cruzada.

Examinando a opa, no Painel do Voto da Cruzada, verificamos o
afastamento dos seus bordos, a panir da cintura do fnfante, vendo-se
entre eles um tecido de cor esverdeada e encoÍltrâmos a ponta da
sua cauda toçagante no ângulo formado pelo bordo inferior do
gibanete e pelo bordo direito da espada do príncipe D. João.

No <<Memorial dalnfanta Santa Joana>> publicado pelo Dr. Rocha
Madahil, lê-se a páginas r7z qve depois da morte da Infanta e de
ser colocado o ataade com o corpo no <<meo da logia> entÍâram os
bispos de Coimbra e clo Porto, <<singulares amigos e mui devotos
desta Senhora de longos tempos. Vinham com grandes lobas e
capelos de dó. E se o dó dos vestidos do corpo era muito grande
mui maior em grande maneira a dor dos suas almas e corações>>.

() Cândido Lusitano, A Vìda do l4fante D.Henriqae, pâg. n6.
e) Luís Reis Santos, Iconografia lJenriqaina, est. XII-B.
e) D. António Caetano de Sousa, Hfutória Genealógica da Casa Real Portu-

gaera, tomo Y, pâg. 24.



Deduzimos assim que o pintor vestiu o Infante com um tÍaio
de luto que bem pode ser o feito de alwz escuro (1) com que figurou
na trasladação da ossada do infante D. Pedro p^ta o Mosteiro da
Batalha (2).

Examinado a face da frgura do Infante encoÍìtraremos, tal como
Joaquim de Vasconcelos (3), (no canto esquerdo da boca, correndo
oblíquo sobte o queixo, um gilvaz vigoroso em forma de J maiúsculo>>

Procurou o autoÍ essa cicatriz na face da estátua jacente de
D. Henrique no Mosteiro da Batalha e encoÍìtrou evidentes vestígios
dela, porém sem grande nitidez, Felizmente que, em 1933, o antro-
pólogo Louis Dumont pintou a face esquerda da estátua e nela
vemos bem evidente o gilvaz descrito pelo Dr. Joaquim de
Vasconcelos (a).

Assim fica demonstrado que a frgura (r8) do Painel do Voto
da Cruzaàa representa sem dúvida o fnfante D. Hendque, estando,
poÍtanto, cefta a sua estátua no monumento dos descobrimentos
em Belém.

Outra prova desta afirmação reside na grrrura representando
o Infante D. Henrique que se eÍlcontÍa na tradwçáo dos <<Lusía-

das>> em inglês, editada em Londres em r65j (5), na qual aface
da fr.gara tem flagrante semelhança com a daquele fnfante no
Políptico.

É certo que o ilustre iconógrafo Ernesto Soares pÍovou que
esta gtawta tinha sido executada aproveitando-se a chapa que Íepre-
sentava o Príncipe Negro (s). Porém é fâcil vetifrcat que os porme-
nores fi.sionómicos das duas gÍavuÍas são muito diferentes.

Conclui-se assim que foi aproveitada a chapa da gravura que
repÍesentava o Príncipe Negro pata executa;r a respeitante ao fnfante
D. Henrique, com excepção da face.

FIGURA 19

Foi pintada para ÍepÍesentâÍ o príncipe herdeiro D. João.
Porém, observando a face da frgura notamos que os seus cabelos

são loutos arruivados, os olhos castanhos claros, de tom esverdeâdo,
e o nartz é levemente arrebitado e bem proporcionado.

e) Àluz: 'Iecido espesso e felpudo.
e) Rui de Pina, Cninica d'EI-Rei D. AJanso V, vol. II, pág. r38.
e) Joaquim de Vasconcelos, Taboas da Pintura Portaguesa no Sçculo XV,

publicação de José Coftez, t96o, phg. zo.
e) Louis Dumont, Les Portugait Illuúres, in <<Arquivo de Anatomia

e Antropologio, Lisboa, t934, vol. XVI, pág, 5r.
O Ernesto Soares, fconografa do Infaníe D. Ifenrique, pitgs. rz8 e tz9.
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Ora, D. João II teve cabelos castanhos e o nariz um pouco
comprido e dêrribado algum tanto, sem fealdade, segundo Itui de
Pina, e olhos pretos, segundo Gatcia de Resende (r).

Impôs-se pois o exame radìográfrco da íace da figura onde
se encontra vm naïiz de bordo curvo com coÍìvexidade nitida,
coÍrespondendo ao <<nariz derribado> de Rui de Pina.

Os cabelos louros, os olhos de cor clata e a pele rosada ebranca
da frgwra correspondem às descrições do príncipe D. Afonso,
filho de D. João II, feitas por Cataldo Siculo e Von Popplau,
que o davam com <cara de inglês>>, cabelos louros e a pele rosada
e lx.anca.

Assim se deduz que â actaal face da frgura foi pintada sobre
a pflmitiva para Íepresentâr o filho de D. João If, o fnfante
D. Afonso.

Para compreensão da estatura do príncipe D. João pode ler-se
no <<MemoriaI da Infanta Santa Joana>> (r) qo. ele era <<pequeno de
coÍpo e muito doentio e mal disposto em toda a sua meninice, que
câda um aflo o tinham poÍ moÍto, e os físicos de sua vida e saúde
desesperados>>.

Â figura está vestida com um gibanete ou saio sem mangas (3),
de veludo, odado com cordão de ouro e fendido à frente.

Por baixo do gibanete usa um gibão (a) de veludo escadare
com botões de ouro ou dourados.

A cabeça está cobeÍta com um barrete de veludo, de gomos,
guarnecido com cordões e botões dourados, tendo no vértice
uma esfera do mesmo metal.

A espada, suspensa duma cinta de couro, tem guardas que ter-
minam em bolas.

Calça botas de cano, de feltro (?), de cor escura e com oÍna-
mentos bordados â ouÍo sobre a gâspea, os quais o Dr. Belard da
Fonseca (5) descobriu constituirem letras, revelando <-rs nomes dos
pintores Nuno Gonçalves e João Ânes (N. G. . J. Eanees).

Ao autoÍ do presente trabalho parece clata wma anomalia no a,
segunda leúa da leitura <<Earees>>, pois existe nela um grande pro-
longamento, fl parte superior, na direcção horizontal. Assim, esse
poÍmefloÍ seria um monograma das letras G e A, correspondendo
ao pintor do Rei D. João II, Âfonso Gomes.

O Garcia de Reselde, ChronìcaDel Re1 Dom Joan II,Coimbn, pág. XV.(:) Cnjnica da Fundação do MosÍeiro de Jens, de Ateiro, e Memorial Talnfanta
Sanla loana, pâ9, gz.

() Ibidem, p^9.14.
e) Gibão:,Vestido interno, que antigamente cobria o coipo até à cintura

por baixo do pelotg como,hoie o colete (Diciontírio de Moraes, ú9t),
e) Àntónio Belatd da Fonseca, O Mistério dos Painéis-Or'Pinrres,

pâg. r38.



Os nomes seriam, entã"o,

e Jão Gonçalves (J. Gll{,
monogfama
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de Nuno Gonçalves, Âfonso Gomes
contando èom o desdobramento do

FIGURÂ 20

Ê o retrato do marquês de Valença D. Afonso, falecido em t46o,
com y8 anos.

A figura 
^p^rentz- 

essa idade pois os seus cabelos são grisalhos.
Examinando a face desta figura ÍÌotamos que o nariz se desvia

da linha média vertical pan a esquetda.
fnfelizmente, a extremidade nasal da estâtwa iacente do marquês,

na colegiada de Ourém, desapareceu aquando dos desacatos sofridos
pelo túmulo durante a invasão francesa.

Porém, o septo nasal não foi destruído e Iâ o encontramos
nìtidamente inclinado p^ra 

^ 
esquetda.

Se compararmos a .fr.gura do Painel da Cruzada com a face
da estâtsa jacente notareús grande semelhança de feições.

Note-se, que esta frgwra se apresenta com o gesto litúrgico
das mãos escondidas.

FIGURA 21

É o rcftato do segundo duque de Btagança D. Fernando que,
em 1468, tinha 6y anos, idade que a figura àpa:rentã, pois a calvície
é muito desenvolvida.

Vemos que está revestida com um argau (1) de burel, colocado
sobre o brial de cavaleito, e este sobre a armadura de que se vêm
os anéis dos braçais.

Compatando esta fr.gara com uma gravu'rà que representâ o
Duque (2) notamos grande semelhança de feições.

e) Ârgau: Duas mantas de lã. parda, unidas por uma das exttemidades,
tendo'apenal na costura o vão necèssâtio pata meter a cabeça (Âlexandre
Herculano, O Monge de Cister, r3.a ed., pág, 8+).

e) Ernesto Soares, Histórìa da Crauura Aríística, Í1.o r74.
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. FIGURA 22

É, o rctrato do então conde de Guimarães D.
do segundo duque de Bragança.

Fernando, âlho

Está com a face quase encostada à do seu pai e veste também
um argau de burel.

Comparando esta frgura com uma grav:ura que Íepresenta o
terceiro duque de lraSanSa, que o conãe veio a ser (j, notamos
grande semelhança de feições.

Em 1468, D. Fernando tinha 3g anos, idade que a fr,gura apa_
renta.

FIGURA 23

- Representa o conde de Viana, D. Duarte de Meneses, moÍto
pelos mouros em 1464,na idade de to anos,pois nasceu em r4r4.

- Â figura ,apreflta essa idade poÍque, ,pesat da calvície, os
cabelos corredios não estão encanecidos-

_ - 
Ne sta fr,gara encontramo s a cicatriz da <<pequen a ferida a fundo

do- beiço> (situada no lábio inferior junto à coìaissura direita) que
sofreu em r4;8 quando Alcácer-Ceguer foi cetcada pelos mouros.

FIGURÂ 24

É o auto-retïato do cavaleiro e pintor do Rei D. Âfonso V,
Nuno_Gonçalves, pois como observou o Dr. José de Figueiredo,
a niúdez do seu olhar, fitando um ponto exterior e rehãvamente
próximo, e, poÍtaÍÌto, em contraste acentuado com o olhar de todas
as outfâs figuras, mostÍa que o artista se ÍetÍatou a si mesmo fecof-
rendo a um espelho (2).

Como, certameÍìte, Nuno Gonçalves se ÍetÍatou em último lugar
depois de pintadas as resrântes figuras do painel, podemos calcu-lar
a execução do seu avto-retrato para o ano-de 146A.

Desta maneira deduzimos teÍ ele nascido cerca de r4o3, pois
a palidez do rosto e os cabelos totalmente encanecidos lhe dáo uma
idade de cerca de 6y anos.

. e) Esteves Peteita e Guilherme Rodrigues, portagal, em D. Fernando,
3.o duque de Bragança.

e) José de Figueiredo, O Pintor Nuno Gonçabes, pâg. go.
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FIGURA 25

Ê o reftato do pintor e mestre em leis doutor Nuno Gonçalves.
Â sua mâscara é evidentemente afim da de Nuno Gonçalves,

com analogias evidentes de conformação facial, havendo seme-
Thança ou parentesco fisionómico entre as duas figuras (1).

A idade apatente da figura é de uns 4o ^ 4t anos, podendo pois
o doutor Nuno Gonçalves ser filho do pintor Nuno Gonçalves
que então teria uns 65 anos como acima se disse.

O Doutor Nuno Gonçalves era, em t46o, cavaLeiro da casa

do Rei D. Afonso V, do seu desembargo e juiz dos seus fei-
tos (2).

Foi ele o juiz a quem D. João If ordenou que lavrasse auto
do assassinato do duque de Viseu (3). ì

Em Maio de t49o foi nomeado chanceler da Casa do Cível (a).

FIGURA 26

Ê o retrato do conde de Odemira D. Sancho de Noronha.
Os seus cabelos são brancos e a cabeça está cobertâ com um

capelo preto igual ao que vemos na fr.gura do rei D. Duarte no
Painel da Vida Eternal.

Os bordos da loba que veste estão ligados pelas mesmas fitinhas
que vemos nas fi.guras do primeito e segundo plano do Painel da
Pregação do Evangelho (5).

Não se conhecem as datas do nascimento e da morte de D. Sancho
de Noronha, potém era certàmente velho em 1467.

FIGURA 27

É o retrato do conde de Vila Real D. Pedro de Meneses que
em 1468 tsnha z7 anos, idade que condiz com a cor rosada da face
e dos cabelos negros da frguta.

Comparando-â com a do seu pai D. Fernando de Noronha,
no Painel da Vida Eternal, encontÍamos grande semelhança de
feições.

e) Dr. José de Figueiredo, O Pìntor Nuno Gonçaluer, pâg. 62,
e) João Martins da Silva N'Iarques, Descobrimentos Portugaeses, vol. I,

pâg. fiq.
e) Rui de Pina, Cninica d'el Rei D. João II, czp. XVIII.
e) Anselmo Fl:;amcarnp Fteite, Liaro Prineiro dos Brasõu da Sala de

Sinlra, pâg. 327.(t) 
^ 

portd de Ifolanda era um peitilho apetado com cotdões ou fitas
que substituia a camisa. Vide A. H. de Oliveita Marques, A Sociedade Medienl
Porluguesa, pirg. 18.
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FIGURA 28

Ê o retrato do bispo de Lamego D. Rodrigo de Noronha,
confessoÍ do Rei D. Âfonso V.

IJsa um banete como o dos frades franciscanos, confotme
se vê no retrâto do franciscano Henrique Werl pintado por
Robert Campin.

_ O pin_tor, por falta de espaço, não pôde apÍesentar no painel toda
a face da frgura. Note-se que é a parte inferior do rosto que não se
vê. Isto prova que o paiflel não foi cortado como se supôó; se assim
fosse, a paÍte ausente do rosto seria a superior e na-o a inferior.

FIGURA 29

É, o reftato do conde de Valença D. Henrique de Meneses-
De facto, a sua fr,gura é parecidíssima com a do seu pai o conde
de Viana, D. Duarte de Meneses (23).

. - -Visto D. Henriqrre de Meneses, em r45g, ter ry anos(1), a sua
idade em 1468 era de zy anos, o que está de acordo com'o tom
rosado da face.

No lábio inferior da frgura vemos .oma cicatriz linear, paralela
ao- seu bordo, a qwal denota ter sido resultante duma ferida-produ-
zida por um instrumento coÍtoperfurante.

Assim reconhecemos o ferimento que D. Henrique recebeu
no combate com um corsário provençal, o qual foi próduzido por
uma seta que entrou perto da boca, rachou dois dentes do maxilar
inferior e passou por baixo da língua.

D. Henrique de Meneses era casado com sua segunda prima
D. Guioma4 frl}ra do z.o duque deBragança, D. Fernanão. poi isso
o pintor colocou um ao lado do outro, em posições paralelas, os dois
cunhados, D. Henrique de Meneses e o conde de Gúimaraes D. Fer-
nando, filho do duque.

FIGURA 30

Ê, a metade superior da face do cavaleiro e nobre fidalgo Rui
de Sousa, aquele que salvou o estandarte do rei em Benacõfú, na-
mesma escarâmuça em que perdeu a vida D, Duarte de Meneses,
fr.gura (23) que lhe encobre a pàfie inferior do rosto.

Rui de Sousa havia sido vedor da Rainha D. Isabel e nasceu
cerca de r4z1 tendo, portanto, em 1468 a idade de 4; anos, a qual
a fr.gura apatenta.

Foi um dos plenipotenciários do tratado de Tordesilhas.

e) D. Âugustin Manuel eVasconcelos,Vida deD. Duarte de Meneses,pâg. rr4,
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ICONOGRÂFIA DO PAINEL DA PREGAçÃO
DO EVANGELHO

Encontram-se neste painel dezassete figuras dispostas de maneira
a formarem uma porta de estilo muçulmano (arco redondo ultra-
passado) e umâ àncora, cuias linhas passâm por olhos ou a boca de

algumas das personagens.
No arco da porta está inscrito um triângulo equilátero, sendo

um dos seus lados formado pela vara que o Infante Santo segura
e a linha que a prolonga.

Note-se que a âncora tem os feitios combinados de uma muito
antiga que se guarda no Museu da Matinha, em Belém, e de outra
que Íeceritemente foj colocada rluma placa arcelvada em frente ao
Mosteiro dos Jetónimos.

O botdo superior do btaço direito da àncora passa pelas bocas
das personagens ao passo que o do braço esquerdo passa pelos

olhos delas. O mesmo é dìzer que as peÍsonâgens da esquerda estão

colocadas mais abaixo que as da direita. Tal facto deve ter sido
devido à imperiosa necessidade de ananjar espaço para serem pintadas
as quatro figuras do último plano.

No primeiro plano do painel, sobre o pavimento, vê-se um
cabo solteiro enrolado, ou seja uma corda de bordo com os extÍemos
(chicotes) soltos (1).

Vemos ainda que as figuras do primeiro e segundo planos
deste painel estão colocadas simètricamente às do Painel do Voto
da Cruzada, em rcIação à linha média longitudinal do Políptico.
Assim, de cada lado dessa linha, há três personagens, seguindo-se-lhe
a Ãgura principal e, depois, duas persoìagens. À figura destacada
do Bispo de Évora, com as mãos erguidâs, corresponde a do duque
de Bragança, D. Fernando, também com as mãos erguidas. Notamos,
ainda, simetria semelhante, entre âs figuras de D. João (filho do
Infante D. Pedto) e do Infante D. Henrique.

Às quatro personagens da última fila do Painel da Pregação

do Evangelho correspondem outras tantas no Painel do Voto da

Crazada, sendo estas últimas (seguindo-se desde a linha média
longitudinal do Políptico para a esquetda): Rui de Sousa, o

Conde de Valença, o bispo de Lamego D. Rodrigo de Noronha
e o conde de Vila Real D. Pedro de Meneses.

(t) Ântónio À{arques Esparteiro,
Lísboa, 1943.

Dìciondrio Ilastrado de Marinharìa,
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FIGURA 31

Foi pintada para representar o Rei D. Afonso V, o qual tinha-
16 anos de idade em i448.

Examinando, porém, a face da fr.gura vemos que é diferente
da face de D. Afonso V no Painel do Voto da Cruzada.

Perante esta circunstància formulou o autor a hipótese de ter
sido pintada sobre a face primitiva da fr,gata do Rei D. Afonso V,
a de outro rei que poderia ser a do seu filho D. João II. Esta hipó-
tese foi confrrmada pela comparação desta frgan do painel da
Pregação do Evangelho com a face da estátua de S. Brás da catedral
de Évora que é :radição repÍesentar o Rei D. João If, e com as
figuras deste rei nas <<Anacephaleoses>> (1), e no <<Portugal>> de
Ferdinand Denis (2). Nestes três retratos de D. João II poderá o
leitor observar o <<nariz detribado> descrito por Rui de PiÀa, <<uma
mandíbula brutal, manifestamente proeminente (3), hipertrofia do
lábio inferior, maçã do rosto saliente e alongada no sentido antero-
-posterior com depressão correspondente da bochecha, e um certo
grau de assimetria faciaÌ.

A face que hoje vemos nesta 6gura é, pois, a do Rei D. João Iì.
Mas sabe-se pelos cronistas Garcia de Resende e Rui de Pina (a)

que este rei era bastante magro, antes dos trinta anos e que, depois,
engordou . Assim deduzimos que a figur^, por ser de uma pessoa
m gta, foi pintada posteriormerìte a r48t, época em que D. Joãofez
os trinta anos.

O Rei faz a genuflexão de um joelho e coloca a mão direita
espalmada sobre o coração, estando a esquerda a seguÍar rmalança
de avantagem que identificamos como uma das que Pedro Eanes
Sarrabodes enviou da Flandres pan a càmara del-Rei.

Âs suas armas defensivas são: uma cota de malha, uma cou-
raça de veludo azul(b) colocada sobre aquela e um arnês de peÍnas.

Âs cotas de malha como esta eÍâm em ara;me de ferro e coÍìs-
truidas pelo sistema de entrelaçamento de anéis. Representavam
uma espécie de casaco, com meia manga, tetminando em kalda
sobre os coxotes, rÌum corte decorativo de formato triangular (6).

(r). Padte Ântónio de Vasconcelos, Anacephaleorcq eí Regni Lutitani
Descrìptio, p^9. 3j4.

(:) Dr. Newton de. Macedo, Hfutória de PorÍagal, II, pâg. 16.

.(3) .Júlio Dantas, A Face Awúríaca, in <Figuras de Hoãteâ e de Hoje>,
1.u ed., pâg. gz.

.e) Ântónio Belard da Fonseca, O Mìstirio do: Painéis - As Personagens
e a Armaria, pâg. j7.
. e) Damião cle Gois, Crrinìca do Felicíssimo Rei D. fuIanael, Coimbra, 1954,

pâ9. 4s.
e) Afredo Guimarães, Ás Armas Brancat do Solar de Pindela, pâg. +5.
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A palavn (couraçaD é um aumentativo de <<coura>, um gibão
de couro com abas patz- resgrtatdar o coÍpo nâ gve:rrz,.

A couraça que se vê na figura do rei é um jaque rico de veludo,
estofado, pregueado, abeÍto à frente e abrochado de latão (1).

Por baixo do revestimento exterior de veludo encontÍava-se
a armadara composta de uma infinidade de placas de aço (2), ligadas
a um estofo ou coufo por meio de bocetes que atfavessavam o feves-
timento de veludo, vendo-se a sua cabeça dourada e de forma
conyexa, <<desenhando sobre o tecido uma sementeira regular de
grãos metálicos> (3).

A couraça usava-se desde fins do século xrrr, mântendo-se o
empÍego simultâneo da cota de malha até ao fim do século xv (n).

O facto de as couraçâs serem fechadas no peito com correias
indica o seu uso em guerra e não em torneios, visto que em tal caso
seriam presas ao lado ou nas costas (a).

As couraças com bocetes tinham também o nome de brigan-
dinas. O leitor encontrarâwmcompleto estudo sobre elas no terceiro
üvro do Dr. Belard da Fonseca dedicado às personagens e armaria
dos Panéis (5).

Nota-se na frgwta que estamos estudando, <um cordão dourado,
com duas bodas, pendente do ombro direito que não servia, sem
dúvida, pan fechar ou prender qualquer parte da brigandina> (o).

Como sòmente o Rei apresenta este cordão, é de calcular que
ele seja o seu distintivo como chefe supremo militar.

O cotovelo é protegido por peças soltas (z): finas réguas metá-
licas colocadas na face externa do braço e antebraço, atadas com
loros à placa da cotoveleira (8) e seguras com cordões terminados
em agulhetas.

Os membros inferiores são protegidos por um arnês com coxotes
e joelheiras com rodela externa dourada.

Os pés estão calçados com sapatos de ponta, sem tacão.
Â caraminhola que usa foi tornada rígida por meio de suportes

interiores e é tevestida com placas de ouro.

, e) Júlio Dantas, Os Caaaleiros, in <Ao Ouvido de À{.me X>, 5.a ed.,
p^9. 23t.

^ O José Eduardo Pizani Burnay, in lconografa Ilenriquina, por Luís Reis
Santos, pág. to.

(i) Michèle Beaulieu e Jeanne Baylê, Le Coúume en Boargogne, pâg. t48.
e) Ibidem.
e) I)r. Ântónio Belard da Fonseca, O Mistdrio dos Painëìr - At Perso-

fiagen: .e. a_Armaria, págs, rz9 e seg.
e) Ibidem. pâs, tz8.

^ O José Eduardo Pizani Burnay, tn lconografa llenriquina, por Luís Reis
Santos, pâg. jo.
, e) Júlio Dantas, Os Caaaleiros, in <Ao Ouvido de X{.me X>, y.a ed.,

pag. 232.
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FIGURA 32

Ê o retrato do Príncipe D. Fernando. Não se estranharâ a
inestética forma do seu nariz, depois de se observar a reprodução
de uma gtavu;ta que Íepresenta a suâ mãe, ^ Rainha D. Leonor
de Âragão (1).

Tal como o Rei seu irmão, veste uma cota de malha e, sobre
eIa, uma covïaça de lâminas coberta de veludo verde; porém, os
membros inferiores nã,o são protegidos por um arnês. O Príncipe
veste calças de grã reforçadas poÍ tiÍas de placas de couro.

Na cabeça tem uma caraminhola envolvida poÍ um trancelim
de ouro com medalha. Mais tarde, o Rei D. Sebastião tambérn-
adornava o barrete com um cordão de outo (2).

FIGURA 33

É o retrato do condestável de Portugal e mestre de Avis,
D. Pedro, filho do Infante D. Pedro.

Está de joelhos e tem o tronco protegido por um peitoral de
aço colocado sobre uma cota de malha.

Feita a hipótese de que no peito da fr,gwra teria existido a. craz
de Ávis, visto se ftatar de um mestre dessa Ordem, viu-a o autoÍ
encoberta na sua maior paÍte por grosseiros borrões de verniz (?)
fl^ pafie superior da metade direita do peitoral, ao lado da frvela.
Uma radiografra, que o autor não conseguiu obter, esclarecerá o
assunto.

O verniz deve ter sido aplicado por mão inexperiente, possì-
velmente depois de D. Pedro ter seguido de Ceuta pata Bar.celona,
sem autorização de D. Afonso V. De facto, em Setembro de t465,
D. Pedro mandou uma embaixadaaD. Âfonso V requerendo-lhe que
lhe restituísse o Mestrado de Âvis com as rendas dos anos passados (s).

D. Pedro segura com a mão direita uma lança de assalto, uma
lança de 

^vantagem 
como então se dizia, que identificamos como uma

das quatro que Pedro Eanes Sarmbodes enviou da Flandres.
A semelhança desta frguta com o rei mago do painel da Nati-

vidade existente em Barcelona o qual, segundo a tradição, é. w
tettato de D. Pedro, é flagrante.

Está de cabeça descoberta por ter sido armado cavaleiro, em
1445, por seu tio o Infante D. Henrique.

, e) Ernesto Soares e Henrique Campos Ferreira Lima, Dieìontírio de
Iconografa Porlugaen, vol. II, E-M, pág. z6r.

(:) Âlexandre llerculano, Oplrcalos, J.u ed., tomo VI, pâg. fi.
f) Visconde de Santarém, puadro Elementar, tomo I,-pãg. 365.
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FIGURA 34

É o retrato de D. João, o filho mais novo do Infante D. Pedro.
Está de joelhos, veste uma cota de malha íraldada, tem as mãos
posqâs com as quais encosta ao peito uma espada e cobre a cabeça
com uma caraminhola aberta à frente, sendo os bordos seguÍos com
laços.

Comparando a face desta figura com a do Íetrato do Museu
de Bruxelas pintado por Van det Weyden, notar-se-á identidade
de feiçòes.

FIGURA 35

Representa o falecido Infante D. Fernando revestido iomo um
diácono.

A sua fisionornia eta, anteriormente ao tratamentos dos painéis,
alegre e sorridente (1), aspecto que coÍrespondia ao <<gesto alegre e
muito risonho>> que lhe viu o confessoÍ na madrugada do dia da
sua mofte.

Está envolvida por um resplendor de raios luminosos, o que
também corresponde à <<mui grande claddade> que o confessor
<<esguârdou no rosto do Infante>> nessa mesma ocasião.

Segura contra o peito um livro que representa aquele que <<tinha
consigo>> na masmorra em que viveu (2). Este mesmo livro se vê
na imagem do Infante Santo na pona axiaL do Mosteiro dos ]eró-
nimos, em Lisboa.

De Carlos Ba$os (a) tira o autoÍ os apontamentos seguintes
sobre o tecido da dalmâtica que a figura veste.

Em relação à sua estrutura geométtica, o oÍnato do tecido
baseia-se na ordenação do espaço em compaÍtimentos elipsóides
contínuos, contornados por faixas serpentiformes contÍapostâs.
Cada moldura contém uma ampla folha polilobada de acoladas em
aÍco conopial que, poÍ sua vez, cingem os rebordos trevados do
fundo centÍal, de cujo interior paítem rosas abertas entre folhas
Íecurvas pareadas.

A composição foi coÍrente nos séculos xrv a xvr, mas predo-
minou especialmente no século xv. Isabelle F;rr.era publicou as
fotografras de vários damascos italianos de inspiração persa, e cuja
ornamentaçã.o geral se assemelha muito à do tecido de Nuno
Gonçalves, embora rcalçada a vâúas cores e a ovro. É possível
pois que o pintor tivesse à vista um damasco desse género pan lhe

(:) Jose -de Fìgueiredo, O Pìntor Nuno Gonçaltes, pâg. 3t.
- _e) Frei Joào Àlvares, Crónica do Infanre Sanío D. Fernândó, eã. pot Mendes
dos Remedios, pitg, 91 .(t) Carlos Bastos, Artc Ornamenlal dos Tecidos, vol. T, págs. 7 j e 76,

17
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servir de modelo, mas também é posslvel que não. Os enruga-
mentos da dalmâtica e a luminosidade da sua superfície ,n 

^rniduinclinam-nos a ãceitat um fundo de ponto de cetim sobre seda
fina, tendo o negativo mate do desenho sido substituído exclusi-
vâmente por fio de ouro, o que transfoÍmou o tecido em um brocado
de seda diferente no âspecto e na técnica dos seus similares de Ítâlia,

_ 
Esta frgur-a está revestida, também, como um anjo, o que

podemos vetrtcar comparando as suas vestes com as de pinturas
do século xv.

Âssim, o arcanjo São Gabriel da <Anunciação> do Museu
Metropolitano de Nova,Yorque, da autoria de Van der XVeyden, está
paramentado com uma dalmática de brocado púrpura e ouÍo (1), com
um manípulo no antebraço esquerdo, com um amicto idêntico ao
da fr.gura pois também tem a beta de pano igual ao da dalmâtìca e
com umâ'alva onde também se vê um regaço do pano referido.

Um regaço idêntico apatece no fundo da alva que veste a fr,gwta
de São Miguel Arcanjo no painel central do <Juizo Final>> de Van
der 'V7eyden existente no hospital de Beaune.

Exemplo inteiramente demonstrativo de que se pintaram anjos
usando um manípulo, é o do Ânjo da Anunciação, da escola
flamenga, existente no Museu Nacional de Arte Antiga.

A fr.gura 
^perta 

contra, o peito, com o antebraço esquerdo,
um livro metido numa funda de pano, o qual podetâ reprèsentar
um livro dos Evangelhos ou o breviário que o Infante D. Fernando
tinha consigo na masmorca, em Fez.

A vara que segura na mão esquerda foi identificada peio professor
de botânica Dr. Rui Teles Palhinha como sendo um ráquiJ de folha
ãe tamareira. De facto ela é ligeiramente espalmada e apresenta
dois sulcos longitudinais.

A mã.o direita da fr.gura está dirigida pan o coração do Rei
D. Afonso V.

FIGURA 36

F, o reffato de D. Jaime, filho do Infante D.. Pedro
Está de joelhos e veste ama armadura de aço de que se vê o

peitoral colocado sobre uma cota de malha. Note-se que no gorjal
se reflecte a luz vinda de uma janela geminada e que no peitoral,
sobre o coração, o reflexo da luz forma uma estrela, símbolo da
p\]rez^ do cardeal D. Jaime (,).

e) Erik Larsen, Let Prinitifi Flamands
York, pâg. tr4.

e) B. Xaviet Coutinho, Nossa Senltora
(Estampa Â).

au Murée Mdíropoliíain de New

na Aríe, Porto, 1959, pág. III

úli
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Segura wma lança de armas de avantagem com a
e umâ espada com a mão esquerda.

Tem na cabeça wma caraminhola em que a parte
voltada para cima.
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mão direita

inferior foi

FIGURA 37

É o rettato do cónego de São Salvador de Vilar de Ftades,
Padre Vasco Rodrigues.

Note-se que a capa que Íeveste a fr.gara tem a mesma cor verde
das que cobrem os cónegos Jorge da Costa e Afonso Nogueira,
o que se pode verifrcar examinando as suas pequenas áreas que se
vêem junto àlahça empunhada pelo condestável D. Pedro e à cintura
desta mesmâ peÍsonagem.

O Padre Vasco Rodrigues tinha, em t448, cerca de setenta
anos (1), idade que a frgura apmenta.

FIGURA 38

É o retrato do bispo de Évora, D. Álvaro de Abreu ou Falcão.
Está vestido com uma loba, de que se vê a gola, e paramentado

com sobrepeliz, pluvial e mitra.
No pluvial vemos um firmal (broche) ornamentado com uma

grande esmeralda rodeada por oito pérolas.
Â mitra é guarnecida com grandes rubis nas faixas horizontal

e vertical e <<toda coberta de aljôfares> (2).

Junto ao bispo foi pintado um báculo, como atributo para a
sua identificação. De facto, o timbre do brasão dos Falcões é um
falcão segurando um báculo de peregrino.

Âs mãos da fr.gura estão calçadas com finas luvas.
O anel episcopal colocado na falanginha do dedo médio da

mão direita não apresenta a pedra preciosa que aí deveria ter exis-
tido vendo-se, porém, a depressão em que ela estava cravada.

Este facto explica-se por D. Álvaro de Abreu jâ ter falecido
aquando da feitva do painel. Na presença de Deus não haverìa
que usar a insígnia da sua dignidade tertena.

FIGURA 39

É o retrato do cónego secular de São Salvador de Vilar de
Ftades e deão da Sé de Lisboa, João Roddgues.

A posição junto do bispo e como a segurar-lhe o báculo corres-
ponde à dignidade de deão.

O Frei Francisco de Santa Maúa, O Ceo Aberto na Terra, piLs,. 66g,
e) José de Figueiredo, O Pinror Nano Gonçalues, pâg. Gz.
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FIGURÂ 40

É, o rctrato do cónego de São Salvador de Vilar de Frades
Jorge da Costa, o futuro Cardeal de Alpedrinha.

Esta figura foi identificada pelo Dr. Belard da Fonseca (t), po.
comparação com o rettato do cardeal num painel do Museu Nacioìal
de Arte Ântiga, ao lado da Infanta D. Citatin4 segundo afrrmaçã.o
do Conde de Raczynski (2).

O autor do presente trabalho confirmou a dedução do Dr. Belard
da Fonseca, observando as fotografras de uma medalha que ÍepÍe-
sentâ o Cardeal existente na Ecole des Beaux Arts de paris f) ê da
estâtua jacentè do seu túmulo.

A figura cobre-se com uma capa de cor verde escura. Sabendo-se
que a capa dos cónegos de S. Salvador de Vilar de Frades era azal,
somos forçados a admitir ser esta a cor pdmitiva na pintura mas
que passou a veÍde com o decorrer dos séculos talvez pot a màtéúa
catante empregada ter sido a azurite.

FIGURA 41

É o retrato do cónego secular " de São Salvador de Vilar de
Frades Doutor Âfonso Nogueira.

Usa a mesma câpâ que o cónego Jorge da Costa e um barrete
de forma e coÍ semelhantes às do doutor Diogo Âfonso Manga-
-Ancha, como ele doutor em ambos os direitos.

Daqui se deduz que o barrete é a insígnia de doutor in atroErc
jure, grala que tinha tirado na Universidade de Bolonha.

O retrato do arcebispo de Lisboa D. Afonso Nogueira pintado
em azulejo na igreja do convento dos lóios em Arraiolos repre-
senta-o muito velho e com barbas. A semelhança com a fr.gua no
Políptico é evidente.

FIGURA 42

É o retrato de D. João Vicente, enrão bispo de Viseu, e o pdn-
cipal fundador da Congregação dos Cónegos Seculares de São
Salvador de Vilar de Frades de que foi o primeiro Geral.

A semelhança desta frgura com o tetrato de D. João Vicente
no convento dos lóios em Arraiolos é evidente, sobretudo pela
forma inconfundível do naú2.

e) Ântónio Belard da Fonseca, O Mistdrìo dos painéis 
- O Cardeal

D. Jaine de PorÍugal, pâgs. r5r e seg.

_ e) .Comte Â. Raczynski, Let Artu en Portagal, paris, 1846, pâg. t5z
(nota zz7).

_ e) Artlur I,.amas, Medallta do Cardeal D_ Jorge da Cotta, I_isboa, r9ro,
Imprensa Nacional.
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Por faltar este poïmenor fisionómico na estátua facente do
túmulo deste bispo na catedral de Viseu (i) não é possível compaïaï-se
com a frgwra do Pollptico.

A gola de pele que a figura apresenta, permitiu ao Dr. Jaime
Cortesão identifr,câ-la como representando um físico, isto é, um
médico daqueles tempos, certamente por teÍ visto essa gola nas
pintutas e esculturas dos santos médicos Cosme e Damião.

Como Nuno Gonçalves quis figurar D. João Vicente neste
Painel da Pregação do Evangelho, não como bispo mas como a

frgura mais representàttva do clero regular em Portugal, pintou-o
com a cabeça descoberta pois, doutro modo, teria de lhe colocar
a mitra de prelado do clero secular.

FIGURA 43

É o retrato do doutor Diogo Afonso, o <<Manga-Ancha>>, for-
mado in utroque jure, isto é, em direito civil e direito canónico, por
uma universidade estrangeira.

A beca que usa, forada de peles (como se vê na gola) e com
manga em boca de sino seÍia o traje doutoral dessa universidade visto
que o feitio da manga era insólito em Portugal pois levou a alcunhar
o Doutor.

Como o barrcte da fr,gura é idêntico nà cor e feitio ao do doutor
Afonso Nogueira (+t) é possível que a universidade referida fosse
a de Bolonha, onde se formou este último Doutor.

O doutor Diogo Afonso, regedor da casa da suplicação, desem-
bargador do Rei e juiz dos seus feitos, foi chanceler -moÍ do reino
pelo menos nos ânos de r44o e r44r (2).

FIGURA 44

É o retrato de Álvaro Gonçalves de Ataíde, o futuro D. Álvaro
de Ataíde, primeiro conde de Âtouguia, que foi o avô mateÍno do
grande govetnadot da Ìndia, Afonso de Albuquerque.

Foi embaixador ao Concílio de Constança., porém não pertencia
ao cleto. Por isso Nuno Gonaçlves the pintou o manto de cava-
leiro de que se vê o suficiertte para o identificar como tal.

Não se the vê barrete estando, pois, com a cabeça descoberta
como convinha a wm cavaleiro armado na tomada de Ceuta.

Â. de Lucena e Yale,
Ânselmo Braamcamp
ano de r9o5, págs. r3r

Vìsea Monameníal e ArÍisticl, p^9. 3j.
Freire, in <Atquivo Histótico Pottuguês>,
e 

'35'

e)
e)
]IÌ,vol.
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FIGURA 45

É ó rctr.ato do cónego da Sé de Lisboa Pedro Eanes Sarrabodes.
Para poder ser identificado como um cónego da Sé de Lisboa,

Nuno Gonçalves teve o cuidado de lhe pintar o forro vermelho da
murça que se vê acima do bordo da sobrepeliz.

FIGURA 46

Ê, o rcttato de Rui da Cunha, cavaleiro (por isso tem a cabeça
descoberta) e prior da colegiada de Santa Maria da Oliveira, de
Guimarães, o qual foi embaixador de Portugal ao Papa Eugénio IV.

Há documentos que o dão como dom-prior de Guimarães,
desde r4z4 a 1447 (L).

Conta-nos o padre Torcato de Aqeuedo que Rui da Cunha
foi embaixadar ao Papa Eugénio IV, com frei João, provincial
do Carmo, enviados pelo Infante D. Pedro, Íegente do Reino, para
desanexatem do bispado de Tui a comarca de Valença do Minho (r).

Mais nos diz que í3): <Estando o senhor Infante D. Henrique
em Tânger, da entrega do Infante D. Fernando, pois sabia que os
mouros, sem embârgo do pacto ttatado, lhe cativavam e matavam
todos os cristãos que passavam pelo albequar da cidade para as
naus, Rui da Cunha prior da igreja de Guimarães se foi a ele e
pondo-se de joelhos lhe disse: Senhor, quereis vós que Deus livre a
vós e a toda esta gente deste perigo em que estais e ainda livre vosso
lrmão do cativeiro em que é posto, encomendai-vos devotamente
à Mãe de Deus, adorada na sua igteja da Oliveira de Guimarães,
na qual o Senhor Deus semprc fez muitos milagtes e matavilhas
pelo estado real, prometendo-lhe reformat os privilégios que lhe
el-Rei vosso pai deu e the vosso irmão aquebrantou, poÍ mau conselho,
e eu confio, em sua misericórdia, eue, por rogos da dita Senhora
livre avós e anós e avossoirmão como desejais. O que o dito
senhoÍ Infante assim votou, prometendo que o pediria a el-rei seu
irmão por mercê. Donde se seguiu que o Senhor Deus logo desco-
briu ao senhor Infante e aos outros, os intentos de mudarem os
valos até que, âpesar dos mouros, vieram às naus em salvo>>.

_ - e) - Cqtllogo dos lluüriuinos D. D. Priores da Real Colegiaàa de Nossa
Senltora da Oliaeira, in Colecção dos Docamentos e Memtjrìu da Aíadernia Real da
Ífìslórìa Poriaguen, Lisboa, ry26. pâg. 47,

e) P.a Torcato Peixoto de Àzevedo
Guimarães, pitg. 244.

e) Ibidem, piLg. zjj.
, Memórìas Ressutciíadas da Aníìga
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FIGURA 47

Ê o rcftato do então bispo de Ceuta D. Frei João Manuel,
filho natural do rei D. Duarte, o qual foi provincial da Ordem do
Carmo.

Devido ao seu sangue Íeal, Nuno Gonçalves colocou-o muito
próximo da linha média longitudinal do painel.

O barrete que usa e a gola de ponta vfuada correspondem ao
hábito dos Carmelitas.

D. Frei João Manuel nasceu em data próxima de 14o6 e, poÍ
isso, teriâ uns 42 ânos em 1448, idade que a figura aparenta.

ICONOGRAFIA DO PAINEL DA DEFENSÃO DA F'É

Este painel foi preenchido por Nuno Gonçalves sòmente com
cavaleiros, os quais tinham por principal obrigação defender a Fé de
Cristo.

Por isso o autor o designou como o Painel da Defensão da
Fé, t^I como então se dizia.

Num painel de cavaleiros ter-se-ia que representaÍ as ordens
poÍtuguesas de cavalaúa. Porém D. Pedro não tinha simpatizantes
em qualquet dessas Ordens, excepto na de Santiago da Espada e de
Avis. Por isso, só esta ficou representada pelos seus goveÍnadores, o
Ìnfante D. João e o seu filho D. Diogo, neste painel.

Das otdens de cavalaúa estrangeira, ficou representada no
painel pelo próprio D. Pedro, a Ordem dos Cavaleiros Teutónicos,
como adiante se verá.

Também, ttatando-se de guerreitos, teriam de figurar no painel
os condestáveis. Por isso aí vemos o 3.o condestável de Portugal,
Infante D. João, e o 4.o condestável, D. Diogo. Não está lá o condes-
tável D. Pedro, filho do fnfante D. Pedro, poÍque frgura em lugar
de honra, junto ao Infante Santo, no Painel da Pregação do Evan-
gelho, ÍepÍesentando também a Ordem de Avis.

Âs figuras dos condestáveis são perfeitamente identificáveis por
usarem um estoque embaínhado com a ponta para baixo (1).

A figura do Infante Santo D. Fernando está situada atrás de
D. Diogo seu sobrinho e num espaço pouco desafogado, o que
demonstra que não fazia parte da composição inicial do painel,
tendo sido pois ali <<encaixada>>.

O fnfante Santo tem na cabeça um elmo em cuia superfície
se vê teflectida a Iuz solar passada atra.vés de uma janela geminada.

e) Luís de Ortigão Butnay, Boletìn do Museu NacìonaÌ de ÁrÍe AnÍìga,
voi, II, n.o r, r9to.
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Numa gra.l:ura repÍesentando o paço de Âlcáçova no séc. xvr (1)
encontÍamos várias janelas geminadas o que nos leva a admitir que
este painel_ foi pintado, numa sala daquãle paço, possìvelmente a
<<sala grande>>, para onde o políptico seria dìsiinado.

FIGURA 48

É o retrato do rnfante D. pedro. como ordenador da execução
do Tríptico, fr.gwra no primeiro plano, de joelhos.

Â sua fisionamia mostra um catâctet otstinado.
Os cabelos são louros, <(como de inglês>.

_ Nasceu em rjgz g, po. isso, em 44t, tinha aproximadamente
56 anos, idade que a frgura aparenta.

veste um saio sem mangas, de cor a'oxeada, sobre uma cota
de malha d9 gue se vêem as meias mangas, e esta sobre um perpunto
de cor azul de que se vêem as -ungui.

Os membros superiores são protegidos por finas réguas de
metal dourado seguras com-cordõei de que'se ìrê.m o, hçãs e por
uma rodeÌa do mesmo metal para a arttcalaçã,o do cotovelã.

o saio e a cot azul e owto correspondem ao ttaje das cavaleiros
da janetefua, ordem a que D. Pedro pertencia.

A espada que sustenta, 
-ornada 

com placas de ouro, deve repre_
sentar a que o rnfante recebeu de sua mãe D. Filipa de LencâstÍe
para combater. na tomada de Ceuta pois, para sei retratado, não
deixaria de a usar.

^ Pende-lhe do pescoço, de um cordão, a placa da Ordem dos
Cavaleiros Teutónicos, cuja identificação ,. ã.rr. ao Dr. Belard
da Fonseca. De tal se deduz ter D. pèdro recebido essa condeco-
ração do imperador da Alemanha segismundo por heròicamente
o ter servido, defendendo a Fé de crisio, lutando contïa os tuÍcos.
_ Compann-do a frgura do políptico com a existente no livro

<<Retratos e Elogìos dos varões e Donas...rr, notamos identidade de
feições atendendo à grande diferença de idade revelada poÍ essas
figuras.

FIGURA 49

É o retrato do fnfante D. João falecido em t44z com 42 anos
de idade, o que_corresponde à idade apareflte dafrgura.

Comparando a face,da frgara com a do InfÃte D. João exis-
tente.nâ ârvote genealógica do j.o conde daFeka(z) notamos grande
semelhança de feições.

Â. Vieira da Silva, O
Âfonso de Dornelas,

e)
t" I

p3t!t!g de S_. Jgrge em Lisboa, pâg. toz.
Elacidtírìo Nobilitíiquìco, vol. i,'pá-g. 65.
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Está vestido com um saio sem mangas, de cor verde, colocado
sobÍe um peÍpunto vermelho, cujas golas e extremedida da manga
esquerda, se vêem saindo do saio.

A cabeça está coberta com uma caraminhola a que se deu a

fotma de mitra talvez por o prior-mor da Ordem de Santiago da
Espada ser dignidade prelatícia, usando mitra.

Segura .o- , mão esquerda enluvada a espada da qual está

pendurada uma espora dourada.
IJsa no pescoço uma larga cadeia de ouro de fuzis em forma

de I{, tendo à frente um fecho de forma tringular, constituído
por tÍês peças em {orma de <-E> estilizado, de que pende uma gtande
perola.

Nos fuzis colocados de cada lado deste fecho vêem-se, em cada

um, um butaco, vestígio de que aí esteve encastoada :uma joia.
Ora, o rei de Inglatetra Henrique VI ofereceu aD. João, cava-

leiro de Portugal, <<um colar de oiro com um nó do mesmo metal,
em forma de triângulo, guatnecido de um rubim e de um grande
diamante e de uma gtande pérolo (1).

Identificamos assim esta cadeìa como sendo esse colar e o
<<cavaleiro de Portugal>> como o Infante D. João, que era pÍimo
do Rei Henrique VI. Os <11> dos fuzis são pois a letra inicial do
nome do'dador do colar e os <<,8>> do fecho são a inicial de England
(Inglaterca).

Descobriu o Dt. Belard da Fonseca que havia letras nos elos
do colar (2). De facto eÍrcoíÌtramos rìum deles um <<Z>> com um
pequeno <<r> em cima e à direita e, no elo seguinte, um <,4>. Pôde
assim o autor do presente trabaiho deduzir que o que à primeira
.vista parece vm <<V>> é um Y, sendo assim o grupo fo, a abrcviatwra
de João que encontramos, por exemplo, na assinatura do pintor
João Henriques (3); e que o <<A>> é a abreviatura de Anrique, tal como
se vê pela citada assinatura (a), pois que em Porugal, no século xv,
se dizia e escrevia <Anrique> (5).

' Compreende-se que Nuno Gonçalves não tivesse pintado no
colar o rubim e o diamante, jóias de cor viva, por D. João jâ ter
falecido aquando da feitura do painel; conserr'ou, porém, a p&ola
devido ao seu tom baço e mortiço.

Do Infante D. João descendeu a maiot parte dos soberanos
da Europa, poÍ sua filha D. Isabel que foi ninha de Castela, mulher

e) Visconde de Santatém, paadro ElemenÍar, tomo XIV, pág. r87.
e) António Belard da Fonseca, O Mìçário dos Paìndis - As Personagens

e a Armarìa, pág. ro6.
e) Vetgílio Corceia, Pìnlores Porlugueses das ,léculos XV e XVI, pág. ro.
e) <Àntiques> signilìca <filho de Antique>.
e) Rui dé Pina, Crónìca del-Rei D. Afonn V, e Zurara, Crónìca do Conde

D. Pedro de Menercs, pâg. 1zo.
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de D. João II, pais de Isabel a Católica, da qual procedeu a famj.-
lia imperial da Áustria que se pode considerar como tronco de
várias famllias reais (1).

FIGURA 50

F, o retrato d" 9. Diogo, llho do Infante D. João.
Veste um jaque de veludo carmesim que talvez seja um cor-

salete, vendo-se a escarcela de malha e âs peças p^r^ a protecção
dos braços (finas réguas metálicas e cotoveleirâ constituída por
uma rodela de aço).

' Usa à cinta o estoque de condestável e calça luvas de pelica
branca. Usa também <<umas polainas de couro que chegam à frente
até. por cima dos joelhos e por detrás até às curvasr> (2).

Note-se que segura a espada pela ponta como se fazia nas
cerimónias para se atmatem os cavaleiros.

D. Diogo faleceu em 1443, com 19 anos, idade que a
frgura aparenta.

FIGURA 51

Ê o rcúato do Infante D. Fernando, filho do Rei D. João I.
Está armado com uma cota de malha e com um elmo de forma

cónica arcedondada, idêntica à do que usa o Rei D. João I numa
estampa existente no Museu de Àveiro (3).

Notou o Dr. José de Figueiredo que â pele da face desta frgura
está <tisnada pelo sob> (a). Ora, num códice existente no Vaticano
refere-se que âo fnfante Santo <<o coÍreÍ das lágrimas em o fervor
das suas orações lhe crestara as faces de tal maneita que a todos
parecia que lhe tinham queimado o rosto>> (5).

D. Fernando tinha a idade de 15 anos, em r4t7, aquando
da tentativa da conquista de Tànger. Â 6gura âparenta essa
idade.

Se a compaÍarmos com a frg:ula do Infante Santo nas Anacep/ta-
leoses, notatemos identidade de feições (6).

(1) Inácio.de_Vilhena Barbosa, X,[onumentos de Portagal, pâg. lS,(') António Belard da Fonseca, O Mìstérìo dos Païnéis 
-"Aí'Pernnagente a Armaria, pirg. rr3.

_ e)^ E-rnesto Soares e Henrique de Campos Ferrcita Lima, Dìciontírio de
Ironografa PorÍagaen, vol. IlT, pág.- 65.

(:) Jo-sé..de $gueiredo_, O Pintor Nano Gtnçal,aeq pâg. 56.(:) 4delino de Almeida Calad,o, Frei João'Átaa're', pâg. *3.
e) Padre António de Vasconcelos, Analcephaleoses. Cóiinb"ra, tj93,pitg,294.
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FIGURA 52

É rctrato de D. Álvaro de Almada, conde de Avranches.
Da cor preta do bartete que usa se deduz ter â sua cor ptimi-

tiva sido <<actualizada>>, depois da morte clo conde em Alfarrobeira,
em 1449-.

D. Á,lvaro de Almada era de mais idade que o seu amigo íntimo,
o Infante D. Pedto (1). Tinha, portanto, mais de 56 anos em 1448,
o que condiz com os cabelos grisalhos da figura.

Comparando-a com a gra.o:u;ta que representa o conde de Avran-
ches dos <<Retratos e Elogios dot Varões e Donas...>>, notâ-se identidade
de feiçòes.

FIGURA 53

E o rcttato do cavaleiro Aires Gomes da Silva que Íìasceu
em tt99 e que tinha, portârìto, a idade de 49 anos em 1448, a qual
corresponde ao aspecto da frguta. Se o compararmos com o Íosto
da estátua jacente do túmulo deste cavaleiro em São Marcos de
Tenúgal, notaÍemos identidade de feições.

Foi Âires Gomes da Silva filho de João Gomes da Silva,
alfetes-mor do Rei D. João I, o qual pronunciou a célebre frase
de incitamento à conquista de Ceuta: <<Ruços, além!>.

FIGURA 54

Ê o retrato de Martim de Távora, meirinho-moÍ da corte e

um dos capitães do condestável D. Pedro, filho do fnfante D. Pedro,
na sua expedição a Castela a favor de D. Álvaro de Luna. Havia
sido escuãeiro do Infante Santo D. Fernando.

FIGURA 55

Ê o rcttato do cavaleiro Fernão Lopes de Azevedo, intrépido
guerreadot dos mouros em Ceuta e na tentativa da conquista de
Tânger. Foi embaixador do rei D. Duarte e do regente D. Pedro ao
Paça Eugénio IV.

e) J. P. Oliveita Martins, Os Filltos de D,João I Lisboa, 1947,pâ9,82.
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ICONOGRAFIA DO PAINEL DÂ SANTA GLÓRIA

Encontram-se neste painel cinco figuras, estândo o seu ângulo
superior esquerdo ocupado por um ataíde a que se titou a tampa,
vendo-se no fundo degraus duma escada de madeira (1).

Â figura do defunto Infante D. Pedro está coberta com um
manto de cor car:mesim, tal como as figuras de São João pintadas
por Robet Campin e Van der ïTeyden. O seu cabelo, de cor loura,
está cortado <<à chamorro>>. Âpresenta, sobre uma dobra do manto,
um fragmento de osso occipital.

A figura de Frei João Alvares está vestida com uma esclavina,
tem uma correia a tiracolo e apoia-se a um bordão atributos que
pertericem às imagens de Sant'Iago.

A figura do bispo D. Álvaro Afonso está revestida com um
Íoquete e usa uma loba de cor carmesim.

Â figura do Doutor João Fernandes da Silveira aPresenta-se

com um manto branco de cavaleiro e tem na cabeça um barrete de

cor vermelha.
O ataúde representa aquele em que estavâm guardados os ossos

do Infante D. Pedro antes de serem recebidos no túmulo da lgreja
da Batalha,

A escada simboliza aquela em que o cadâvet do mesmo Infante
foi levado de Alfarrobeìra pan a igreja de Alverca (2).

FI(;URA 56

Representa o Infante D. Pedro <<na glória do pataíso>>, na
<<companhia dos bem-aventurados mártires>(3).

Â figura <(amostra ao povo> a relíquia de Santo António - parte
do casco ainda corr' cercilho - trazida de Pádua pelo mesmo
Infante (a), segundo o Dr. Belard da Fonseca descobriu.

(t) Â. de Sousa Gomes, O Sìnbolìsmo no Poliptìco de Nano Gonçalue,s,pitg. 26.

e) Esta deduçào perience ao engenheirõ agrónomo Leonel ,Càman.
e) ...e dos ouiros 6ons cavaleiros Êéis e católicbs que por amor de Nosso

Senhor'Jesus Ctisto com tantos e tão gtandes ttabalhos e com tão gtande espa-
lhamento de seu sangue passaÍâm sua vida. Ou em que lugar aloiaremos suas
almas segundo nossai piedosas ctenÇas, senão na companhia dos,bem-aventu-
rados mãrtires, ca posto que eles não mortessem arÌte as setas dos ptíncipes
inâéis, como muitol daqueies santos faziam, rrão eta porque o seu deseio se

afastasse daquele propósìto, pot nenhum teceio nem temoÍ, antes com mui
grande fortaleza, atmados da santa fé, cometiam ardidamente os-inimigos em
úl guisa que rindo espeÍaÍam a áenadeira' hora em meio daqueles ttabalhos'
(Gomes Eãnes de Zuata, Cróncia da Tomada de CeuÍa, Âcademia das Sciências
de Lisboa, pâgs. 35 e 36.

e) Âìtónio Belatd da Fonseca, O Mìsíirio dos Paìnéis 
- 

O Cardeal
D. laine de Portugal, étpg. S+,
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Não é de admirar o não têr sido pintado o cabelo do cercilho,
visto que o osso se apfesentâ pela face endocraniana e, atnda, pofque
certamente foi titado todo ou parte do couro cabeludo p^n o Infante
D. Fernando possuir essa preciosa relíquia.

A relíquia está colocada sobre um saco com bodas nos carÌtos.
Não poderá haver dúvidas de que se ttàta de um fragmento

de osso occipital visto a identificação anatómica ser evidente conforme
demonstrou o que foi ilustre professor da Facuidade de Medicina
de Lisboa, o Dr. Henrique de Vilhena.

Confirmam a dedução de o pintoÍ ter querido Íepïesentâr
o Infante D. Pedro no paraíso, não só o f^cto de ele já ter morrido
à data da feituta do painel, mas também as seguintes palavras do
<<Prtílogo que feq o Doutor Vasco Fernandes de Lucena, à Oração que

trasladow do Deão de Verg1, Embaixador do Duque Filipe de Borgonha,
à Morte do Infante D, Pedro>>, por mandado do Rei D. Afonso V:
<<Viue certatlente uorso padre (sogro) em os altos céus, entre os santos príncìpes
em segarl repoasol e, porém, afora a aatural piedade que llte deuemos, afora
o desejo da swa presen{a, que esquecer não poderuos, outra cousa não seria doer-nos

do seu passamento, senão hauermos inu{ a da beru-auenturança sua. E n uerdade,

singular graça recebea de Deus, qae em idade já rladura, ern tão alta dìgni-
dade colocado, tão grande.Í czasas prineìro uirtuosamente adnìnistradas,
leìxados tão claros sl4cesslres, leuado fosse da presente luq. Não chararei
eu a norte daqueles, c0m0 eu de uosso padre piedosamente creio são a/ojados,
e entre nós por gloriosa fana para sempre uiuea>> (r).

O vestuário da fr.gura é todo do mesmo veludo carmesim e
constituído poÍ uma Íoupeta, uma jórnea e um mantão. Lembremo-
-nos de que o fnfante D. Pedro usava, quando morreu em Alfarro-
beira, uma Íoupeta e uma jórnea, ambas de cor caÍmesim.

Não é de estranhat o serem todas as peças do vestuário do mesmo
pano, pois vemos uma figuta vestida desta maneira, toda de azal,
no primeiro plano e à esquerda do observador, no painel central do
políptico do <<Cordeìro Mísrìco>> de Van Eyck.

O mantã.o, pela sua cor carmesim e por estar dobrado sobre o
ombro é semelhante âos que cobrem a fr.gura do apóstolo São João
no retábulo de Wed, do Museu do Prado, da aatoria de Roberto
Campin, e da <<Descida da Cruz>>, do mesmo museu, da <Pietá>>

da capela real de Granada, do <Calvário>> do Museu de Viena, e da
<Virgem com São João Baptista, São Pedro e São Cosme e São
Damião>> do fnstituto Staedel de Francfort, todos executados por
Van det Weyden.

e) Joseph NI. Piel, Liuro do: OJícíos ãe Marco Tullìa Cìcerom o qaal,tornoa
em lingaqgem o Infante D. Pedro, Duqae de Coinbra, Coimbra, por Õrdem da
Universidade, págs. XLVII, XLIX e L.
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_ Na fr.gara de São Pedro do tríptico da Adaração dos Magos
de Jerónimo Bosch existente no Museu do Prado, todas as peças
do vestuário são da mesma cor carmesim, igual à do traje da frgúa
do falecido D. Pedro que estamos esrudando.

Note-se que a relíquia está colocada sobre uma dobra do mantão
feita com a mão colocada n^ parte interior deste, exactamente do
mesmo modo que o São João do retábulo de Tíerl susrenta o livro
com o Cordeiro e da que o São João do retábulo de Francfort seguÍa
o livro. Diga-se, de passagem, que este São João Baptista de Van
det Weyden, é inteiramente inspirado no do retábulo de Sfled, da
autoria do seu mestre Robet Campin, como acima se disse.

O mantão corresponde à clânide, manto militar Íomano com
que os artistas vestiam, às vezes, os santos cavaleiros ou os santos
seculares como soldados de Cristo (1).

FIGURA 57

É o retrato de Frei João Akarcs, o secÍetário do Infante Santo
D, Fernando e portador das suas reliquias (coração, pulmões e
intestinos) de Fez para Potugal, as quais vinham metidas numa
caixa que tinha uma <<forcaduta preta>), isto é, uma cotteia pa;re- a
pendurar ao pescoço.

João Alvares foi companheito de cativeiro do Infante Sanro,
poÍ outras palavtas, foi escravo dos mouros. Por isso o pintor o
vestiu com a <<esclavina>> traje comum aos escrâvos, aos romeiros
de Santiago de ComposteLa e ao próprio São Tiago.

A figura feptesentâ pois, ao mesmo tempo, um escfavo, um
romeiro e o apóstolo São Tiago correspondendo a caixa com as
relíquias ao bornal de peregdno que é atributo constante das ima-
gens deste santo.

Frei João Álvares nasceu cerca de t4o6-t4o8(s), e por isso
tinha, em 1468, 6o a 6z anos, idade que a fr.guta apatenti.

Em 1467 Frei João Alvares estava na Borgonha aonde o
chamou a Duquesa D. Isabel para tratàr. da instituição duma capela
em Lisboa, dedicada à memória do fnfante Santo D. Fernando.
Daí seguiu para Roma e voltou à pâttia em r47o (B).

Juan. Ferrandg 
-gig,_ 

Icorlografa de los -Santos, p^g. 277.
Adelino de Almeida Calado, Frei João Álaares, Obrá4 Coimbta, 196o,

Ibidem, pág. X.

rIì
e)

pág. IX.
/'3\
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FIGURA 58

Foi identificada pelo Dt. Belard da Fonseca como o <<pannetier>>

e cronista dos duques de Borgonha Filipe-o-Bom e Cados-o-Teme-
rário, Oliviet de la Marche (1).

Nasceu cerca de 1426, (2) tendo portanto 42 anos, em 1468,
idade que a frgura 

^p^renta, 
atendendo a que é obesa.

Veste uma loba verde escura e um barÍete da mesma cor, ttaie
este que talvez fosse a llbré dos <<pannetiers>> da casa de Borgonha,
não só poï a cor ser a usada poÍ esses servidores dos duques (3)

mas também por o distintivo deles, a cruz àe Santo André (a),
estar colocada sobre ela, conforme se demonstrou pela radiogtaga
do sinal de seis pontâs, a qual mostÍou ser sòmente vma cruz em
aspa, não sendo pois da pintura original o traço veÍtical desse sinal
que ainda hoje se Iâ vè.

Olivier de La Marche sustenta nas mãos um livro aberto cuja
escrita foi maravilhosâmente deciflo.ãa pelo Dr. Belard da Fonseca (5).

Â sua leitura foi a seguinte (6) : Rogando fntonìum Cardìnalìs

Jacobus Infantis Dominì Petri Portugaliae flìws corpus patris sai sepultwra

facta in Eccleqlam S. Mariae S. Antoniusfecit uirtwosa et pìisìma sua

sancta uìta sacra lsÍa Infantìs Donìnì Petrì portugalensì quo sepu/ta sint
in Eccleqjan S. Mariae nenrc Jwlìi ,AICCCCLV.

A tradução feita pelo Dt. Belard da Fonseca e levemente
modificada pelo Padre Dr. António Leite (?) é a seguinte <<O Cardeal

Jaìrue fllto do Infante D. Pedro de Portwgal r0g0u a Santo Anttínìo que

a0 turpl de seu pai fosrc feita sepwltura aa lgreja de Santa Maria. Santo
Antónìo, graças à sua uìrluosa e pìísina e santa uìda,fe7 clru qlte os sagrados
ossos do Infante D. Pedro de Portwgalfossert sepultados na lgrela de Santa
Maria, no mês de Julho de 1455>>.

Estudou o Dr. Belard da Fonseca as vátrias pistas que poderiam
Ievar à descoberta do livro cujas duas páginas se vêem no painel (8).

A hipótese mais provável das feitas por aquele distintlssimo
investigador é, na opinião do autor, a de que o livro seja uma das
obras do Papa Pio II, o escritor Eneas Silvio Piccolomini.

e) António Beiard da Fonseca, O <Judea>, o seu Lìuro e a Crítica, págs. +
e seg.

e) Granã Larouse Encsclopédìqae.
O Michèle Beaulieu et Jeaìne Baylé, ob. cit. pâg. rz6.
(:) Anrónio Belard da Fonseca, O <<Judeu>, o sú Lìaro e a Critica, p^g. 2t.
e) António Belard da Fonséca, 'O Mísário dot Painéis - O ' Cáraeât

D. Jaine de Portagal, págs. 16o e seg.
(:) t\ntónio Belard da Fonseca,-O Mistério dos Painéis-Os Pintores,pâg. trr.
(:) <<Brotéria>, vol. LXVIII , í.o 6, t959, pâg. 69t.
e) Ântónio Belard da Fonseca, O LIìúiíio dos-Painéìs - O <Judeu>>, o seu

Liaro e a Crííica, págs. z4 e seg.
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Examinando o texto decifrado pelo Dr. Belard da Fonseca
vemos que nele consta o Cardeal sòmente :uma yez, ao passo que
Santo Anónio àpa.rece cluas vezes e no princípio das frases. ,Daqui
se pode deduzir que é dedicado principalmente a Santo Ântónio
tendo sido aproveitado pela referência ao Cardeal D. Jaime.

Por ter sido Santo Ântónio, o santo da particular devoção
do rei D. Afonso V, um dos varões mais ilustres da Idade Média
talvez figure no livro <<De Virìs filastrihus>> do Papa Pio II. O trecho
viria pois no fim da patte deste livro dedicado à glótia universal,
Santo António, onde se falasse nos seus milagres.

Não pôde o autoÍ consultá-lo pois não existe na Biblioteca
Nacional.

Um livro <<De Viris lllustrìbus>> foi encontrado no espólio do
rei de Atagã.o D. Pedro, filho do Infante D. Pedro, sendo o.único
entre os 96 ou 97 volumes da biblioteca desse rei que era escrito
(em letra antiga>>. É mais uma achega a favor desta hipótese.

Sendo o livro da awtoria de um Papa e manuscrito, terta extraor-
dinário valor e, por isso, sòmente p€ssoas excepcionalmente privi-
legiadas o poderiam possuir. Uma delas seria a duquesa D. Ìsabel
de Borgonha a qual o conseguiria obtei em Roma por se referir
âo seu irmão o Infante D. Pedro e ao sobrinho o cardeal D. Jaime.

José de Bragança descobriu na {olha dobrada do livro, a abre-
viatuta do nome de Vasco Fernandes (r).

Poderemos supor que esta assinatura é a do pintor português
Vasco Fernandes, homónimo de Grão-Vasco, que se encontravâ
em r4rg na cidade de Barcelona (2).

Â existência do livro neste Painel da Santa Glória, aberto para
se poder ler, resoltou da necessidade de o pintor documentar a s^nta
vida do Cardeal D. Jaime, a frgura do <<Santo>> no painei maior
dos três mandados executar pelo Rei D. Afonso V e, a sepultura
condigna dada aos ossos do Infante D. Pedro pela qual D. Isabel
tanto se havia empenhado.

Poder-se-á verifrcar na Libreria Piccolominì da Catedral de Siena
se a caligrafra das obras do futuro Papa Pio II é semelhante à do
livro apresentado por Olivier de la Matche.

FIGURA 59

É o retrato de D. Á1varo Âfonso, bispo de Silves. Às suas
vestes são da cor carmesim privativa das dignidades pontifícias,
visto ser legado do Papa em Portugal.

O <<Diário Popular>, Edição para o lJhtamat, de zz de Janeiro de tg6z.
e) Àdriano de Gusmão, Os Prìmitiaot e a Renascença, pâg..t52.
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Álvato Âfonso eta cónego regrante de Santo Agostinho no
convento de Griió e foi escolhido pelo Regente D. Pedro para
Mestre dos seus filhos, D. Jaime e D. João (1).

Morto o Infante, em Alfarrobeita,acompanhou os seus pupilos
à Flandres e, depois, seguiu com D. Jaime para a ltâlia.

Foi nomeado Bispo de Silves em r4tt.
A rz de Março de 1456, o Papa Calisto III expediu uma bula

pela qual o mandou a PoÍtugal como legado a latere da Santa Sé,
pata ftatat de impotantes negócios e principalmente para pedir
socofÍo coÍìtfa o turco (2).

Os <negócios importantes> consistiam em o Bispo cobrar do
clero português o dízimo ou décima do rendimento dos bens ecle-
siásticos com o qual o Papa planeara frnanciar a Cruzada(s).

Ctregou a Portugal em r4j7, tendo sido recebido com grandes
honras e demonsttações de alegtia, não só pelo Rei como também
por muito povo de Lisboa que se juntou para lhe desejar as boas-
-vindas.

Porém, o Papa Calisto fII morreu em 6 de Agosto de 1458 e
D. Álvaro ceÍtâmente não chegou a levar-lhe o dinheiro da colecta
pata. a Crazada. Em Agosto de 1459 moÍreu o Cardeal D. Jaime
o que obrigou o Bispo a seguir para Florença, como executor do
seu testamento. Não voltou a Portugal, tendo falecido em Fercara
em Agosto àe 1473 O.

Note-se que a figura do Bispo de Silves está revestida com um
mânto com a fotma do dos cavaleiros, mas feito em tecido bordado
como o dos roquetes dos bispos.

FIGURA 60

É o retrato do Doutor João Fernandes da Silveira que havia
sido nomeado Regedor da Casa da Suplicação em rz de Setembro
de r4Q O.

Era quarto neto do Rei D. Afonso III, foi dez vezes embai-
xador de Potugal ao Santo Padre e a diversas cortes e veio a seÍ,
por ctta de D. Âfonso V, de 1475, o r.o barão de Âlvito.

IJsa um bartete redondo e de cor vermelha, igual ao que tem na
cabeça o Doutot Nuno Gonçalves, no Painel do Voto daCrwzada (25),

O P. Ftancisco da Fonseca, Éaora Glorìua, pâg, z9o,
O Visconde de Santarem, puadro Elementar, tomo X, pâg. 62.

_ e) Frederick Hattt, Gino Corti, Clatence Kennedy, The Chapel of the
Cardinal of Portwgal at San .l[iniaío ìn Florence, r96q, pâgs. 4q.

e) Ibidem, pâg.q6.
O Anseimo Braamcamp Freite, Liuro Terceiro d.ot Brasõet,da Sala de

Sìníra, pâ9, 3or.
18
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pÍóprio dos doutores em leis, e cobÍe-se com o mânto branco dos
c*avaleiros.

Em Âgosto de i45 r era chanceler da Casa do Cível (1).
Em Outubro deste mesmo ano seguiu no séquito que âcom-

panlou a Infanta D. Leonor a Itâlia pata it casar com o imperador
Frederico III da Âlemanha.

Em 1463, o Rei D. Afonso V mandou uma embaixada a Ca,stela,
sendo embaixador João Fernandes da Silveira, cujo objecto eta
tt^t^r o casamento daquele Rei com a lnfanta D. Isabel, depois
Rainha Catóüca (2).

Fez patte da expedição a Arzila e foi o autor do Regimento
da Casa da Suplicação.

lt

ig

(t) Pedro de Àzevedo, DocamenÍos dar Clsancelarias Reais Relatiacs a Marrocor
tomo II, pág. 8r.
. e) Visconde de Santarém, Bwadro ElemenÍar, tomo I, phg. 362 e tomoIII,

pirc. 99.
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SIMBOLISMO DO TRÍPTICO
DO VOTO DA SALVAçÂO DAS ALMAS

É evidente o paralelismo entre a cena representada neste tÍíptico
e a <<Anuncíação>>.

Nas representações do mistério da Encarnação, o Ârcanjo
Gabriel, enviado por Deus à Virgem Maria, vai ao Seu encontro,
saúda-A e diz-Lhe que conceberá um filho, Jesus, e nada tema
pois o Espírito Santo descerá sobre Ela. Matia responde: <<Eis

aqllt a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo 
^ 

tva palavr >>.

Assim, em pinturas e esculturas dos séculos xv e xvr vemos (1)

um anio a dirigir-pe a Nossa Senhora, com uma yata na mão esquercla
e a mão direita apontando para F,la. A Virgem mostra a sua aquies-
cência à vontade divina colocando a mão direita sobÍe o coração.

No Tríptico, o anjo, com uma -vàta na mão esquetda e apon-
tando com a direita pata o Rei D. Afonso Y, e$á en mouìmento e uen
chegando (2) ao encontro do povo português reunido, os tÍês estados
dos Oradores, Defensores e Mantedores, o que simboliza também
a lgteia, a comunidade dos cristãos portugueses (3). O Rei coloca
a mão direita sobÍe o coração,

Simboliza-se pois no Tríptico o mistério pelo qual Deus convida
pàr^ uma dada acção, o povo português, por intermédio do anjo cus-
tódio do reino São Miguel, que envia ao seÌt rei, demonstÍando este
a aceitação da vontade divina pelo gesto de colocar a mão diteita
sobre o coração. Na Ânunciação, a Virgem recebe a mensagem, de
joelhos; da mesma forma a recebe o Rei, semi-ajoelhado como o
faziam os cavaleiros.

Qual seria o mistério anunciado ao povo português? Vemos
que o anio encosta ao cotação um livro que só pode ser o dos Evan-
gelhos, isto é, a T,ei de Cristo; porém esse livro e stá fechado e metido
numa funda que o eÍrvolve. Isto simboliza que o Evangelho estava

e) Exemplos: Painéis de Robert Campin e de Van der Ìüíeyden no ÀIuseu
Metropolitano de New Yotk; de Vasco Fèrnandes (Grào Vasco) no tetábulo
da lgreia de Freixo-de-Espada-à-Cinta; rctitbvlo da <<Anunciação> em Torres
Vedras; escultuta da Vitgem da Ànunciação no À'fuseu Àfachado de Castto.

e) Âfonso Botelho, Estéíica e Enìgmrítica dot Painéh, pâ9. 26.

e) Ecclesia: Assembleia (do povo). Diciowírio EscoÌar Latìno-Pòrluguêet,
Rio de Janeiro, 1956.
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encobeÍto. Para quem? <<Se o nosso Evangelho ainda estiver enco-
berto, está encobefio pata aqueles,.que se perdem...> (1) E quem
se perdia? Os pagãos do mundo desconhecido poÍ a palavra de
Deus lhes não ter sido revelada. <<Sou seu ministro (ãe Cristo)
em vitude da dispensação divina que a mim me foi confiada...
para poder reahzat a pregação da palavra de Deus, o mistério escorÌ-
dido aos séculos e às gerações e que agora se manifestou aos seu$'
safltos, aos quais dentre os gentios quis Deus dar a conhecer qual
seja a dqueza da gloria deste mistério> (2).

Podemos agora Íeconstituir o simbolismo deste tríptico.
Nas terras desconhecidas encontram-se pagãos cujal almas se

perdem por não conhecerem a Lei de Cristo nem Íeceberem o
baptismo.

Por isso Deus, por intermédio do arcanjo São Miguel, inspira
o povo poÍtuguês por Si escolhido parâ essa missão, <<alumiando-o
com a graça do Espírito Santo>> (s),pan que embarque,vâ descobrir
essas teÍÍas ignotas e pregue o Evangelho aos pagãos seus habitantes,
pan salvação das suas almas, pois <<a fé é pela pregação e a ptegação
é pela palavra de Cristo> (a). Âssim, "o "rqoétipo 

litúrgico ãeste
quadro da nça e da acção lusitana esrá pÍó;imo da repies entação
do Pentecostes>> (5).

A nação poÍtuguesa é escolhida por Deus pan evangelizar. o
mundo desconhecido: <<Estabeleci-te como luz das naçõãs, para
levates a salvação até aos confins da tetr:a>> (u). oEo hei-de enviar-te
aos pagãos, lá ao longer(t); *Precisamente para isto Eu te exaltei,
pan manifestâr €m ti o meu poder e fazet conhecer o meu nome
em toda a terra>> (8).

O povo poÍtuguês aceìta a divina missão: <<Deus escolheu-me
desde os primeiros dias para que os pagãos ouvissem da minha boca
a palavra da Boa Nova e abraçassem a fé> (e); <Eu fui corÌsrituído
pregão e apóstolo e mestre dos pagãos na fé. e na verdade>(10);
<Pregar o Evangelho não é, para mim um título de glória; é uma
obrigação que me incumbe. Sim, ai de mim se eu não pÍegasse o
Evangelho> f1).

e)
(')
e)
e)
(')
e)
C)
(9
e)(')
(")

Sào Paulo Segmda Carta aos Corínlìos, +, z.
Sào Paulo, Carta au Cttlostenres, r , z5 -2j ,

P"url" Pache_co Pereira, Esmeraldo de S;ti Orbfu, pâg. re,.
Sã_o Paulo, CarÍa aos Romanos, to, \7.
Âfonso,Bqtelho, Estétìca e Enìgntíilcà dos paìnéit, pâg. 3o,Actos dos Apóstolos, 14, 47,
AcÍos dos Apósiolos, 22, 2t.
São Paulo, Carla aos Romanos, 9, t7.
Acíos dos Apó:íolot, t5,7.
São PauÌo, ! Carta a Timtiíeo, z, 7,
São Paulo, I CarÍa aos CorínÍios, 9, t.6.
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Concluimos que este tríptico representa tlm voto.rda nação
poÍtuguesa <<ardendo em zelo de salvação das almas> (1). Por isso
o autor conjecturou-lhe a designação de Tríptìco do Voto da Saluação
das Ahzas,

SIMBOLISMO DO PAINEL*' D,A. pREGAçÃo Do EVANGELHo

Adivinham-se neste painel um triângulo equilátero inscrito no
círculo de uma porta de estilo muçulmano e uma àncora.

Â porta, envolvendo a fr.gura do Infante Santo, Íepresenta
<<a porta de Fez da qual o seu coÍpo estava dependurado, (2).

Â porta é uma imagem de Cristo Salvador, visto Ele assim,
se tçr designado a Si próprio: <<Eu sou a porta. Se alguém enttat
por Mim será salvo>> (t). É, também, um símbolo de Nossa Senhora,
a <<Janwa coeli>>, 

^ 
potta do céu, a <<bem-aventurada Virgem gloriosa

Santa Maria, madre de Deus< (a).
As ombreiras da porta são constituídas pelos coÍpos do Rei

D. Afonso V e do Príncipe D. Fernando, os quâis são assim simbo-
lizados como apóstolos, as colunas da Igreja.

Ainda, estâ poÍtâ é de estilo muçulmano, coÍrespondendo ao
portal duma mesquita. Porém, dentro de/a, estâ a frg:oa de um anjo
segutando o livro dos Evangelhos. fsto simboliza que a Fé de Cristo
se eocontra dentro dos templos dos mouros sendo, poÍtânto, uma
imagem da conaerúo dos inféis, Lembremo-nos que a mesquita de
Alcácer do Sal e a mesquita principal de Ceuta foram adaptadas a
igrejas católicas logo a seguir à tomada destas terras pelos portu-
gueses.

O ttiângulo de lados iguais simb oliza o verdadeiro Deus, que
é Padre, Filho e Espírito Santo, três pessoas em Ìlma só substân-
cia> (5).

A àncora, símbolo da cruz, ÍepÍesenta a f,rme esperança da
salvação das almas (u). É, pois, uma imagem da esperança da salvação
das almas dos infiéis e pagãos pela pregação e ensinança do Evan-
gelho pelos poftugueses, os quais desta maneira salvatão também
as suas. Simboliza também, como ainda hoje, a navegação matittma.

(1) Bula do Papa Sixto IV íEtuni tegis) de zr de Junho de r48r, in Costa
L1tb9, A Acção Dìplontííica dos Portugueseí nàs Sécalos XV e XVI, Dertinada à
Realìqação de Descoberias e Conquìstat,-pâg. tr4.

e) Christovão Rodriguei Âcenhèiro, Cltronìcar dos Senhores Reìs de Poríugal,
Lisboa, t926, pâg. 254.

e) EaangeÌho de 5lão.loã0, ta, g.

, e) Tetíamento de el-Reì D. João t <ÀIonumenta Henticìna>, vo1. III
pag. r3r.

(') Ibidem.
e) São Paulo, Caría aos Ífebreus, 6, ry-tg,
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O cabo sglteiro que está enrolaclo sobre o pavimento, simbo-
liza as navegações dos descobrimentos, união (1) e conversão:

Simboliza as nauegações rnarííìmas, poÍ ser uma corda usada nas
embarcações à vela; e navegação dos descobrimentos, porque eram
elas as que mais interessavam então aos poÍtugueses.

A uniào simbolizada, é a unidade de iodosãs fiéis com Cristo:
<poÍque todos sois uma unidade em Cristo Jesus> (2). E,, também;
a unidade de todos os poÍtugueses para cumprirem a divina
missão de levar o Evangelho âos pagãos habitantes do mundo
desconhecido: <<Eu, Paulo, exoÍto-vos a caminhat de uma maneita
digna da vocação a que fostes chamados... a seïdes solícitos
em conservar a unidade de espírito mediante o vínculo da
pà2. Um só coÍpo e um só espírito temos, assim como também
uma só espeÍança, a da vossa vocação> (3). Na corda podemos ver
também a faculdade de os apóstolos perdoarem os pecados: <<Tudo
quanto ligardes fla terta, será ligado no Céu (a).

Na corda estâ ainda simbolizada a conaersão dos ìnféb, pois as
cordas fabdcam-se pot conuersão ou torção do cânhamo.

Vemos mais neste painel que a figura do fnfante Santo segu-
rando o livro dos Evangelhos é Iadeada por cavaleiros armad-os.
E,stes cavaleiros ou defensores estão pois de guarda ao Evangelho.
O pintor simbolizou assim a defensão da fê pelos portugueses.

A Êgura principal representa um anjo pois é a de um <<fremoso
e esplandecente mancebo, com clara e resplandecente can" e ledo
gesto> (5), revestido de uma dalmâtica poÍ seÍ um diácono de Deus.

A figura está em mouimento (6) e uen chegando <<porque, embora
lhe tolde o olhar um fundo de ausência, exprime-se na face, incon-
tidamente, aalegria da chegada, do reencontro com os seus amados>(?).

Nas fguras nais próximas do centro do paineÌ, refecte-se tambént
este rcntimento, exprimindo-se até a (do reì D. A,fonso V) por uma atitude
de sarpresae enleuo iryepriníueis. Não obslante o acordo com oforte realismo
de Nwno Gonçalues, esta f.gura é, sen dúuida, a qtle n abandona mais ao
arroubo místico e a que é calocada em atìtude ruais drantitìca. IJá tarnbén
0 m€sml eco de alegria no olltar dos dais caualeirot de lança de auantagen (8)
clae fecltam e$e primeiro circulo da chegada (e).

e) Afonso de Dornelas, Ot Painéis do h[otÍeiro de 5'. Vìceníe, Elehentot
pdra a na ldentì.feaçãc e Vida, pâg. zt.

(:) São Paulo, Caría aos GcílaÍar, 3, zB.
e) São Paulo, Carta au Efétios, 4, r-4,
(n) Eaangellto de São Mateur, r6, rg.

_ f) Crónica da Fandação do Mosteìro 
'de 

Jesas de Aueìro, Leitura de Àntónio
Gomcs da Rocha Madahil, pâg. t3z.

(:) $fg_nso Botelho, Estétìca e Enigmática dot Painék, pâg. 26.
O lbidem, p^9. 29.
(:) Condestável D. Pedro e D. Jaime (Nota do Aníor).
e) Afonso Botelho, EstdÍìca e Enigmáíìca dos Paìnéìs, pâg. 26.
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pue se trata de um ier espirìtaal superìor, nãa deixa dúuidas, nen
a riqueqa da dalnática que o cobre, nem o resplendor que aurez/a a sua cabeça...

O tratamento da face, não obstante as obrcruações que llte possan .faqer
clm bale em Passíuel repintagem, é intencionalmente diuerso das outras fguras
uìuas e cheias de contraste que se mu/tìplicam, na diaeridade das suas

maneiras de ser, por toda a obra. puero diryr que a face e a atitude dssta

fgwra cenÍral signif.ca um ser em estado glorìoso.
Conjugada esta afrmaçã0, deduqida das fornas sensíueis iniciais, com a

certeqa plástica de que o mouimento é de chegada, de uolta, deaerá concluìr-se
que a fgura central exìtte estèticamente como alguém qae uolta em estado

glorìoso, isto é, depois de abandonar 0 c0rp0 ruortal e de poswir a beatìtude

eterna (L).

Não se trata nos paìnéìs duna glarìfcação dos Portugueses ao Santo

mas de uma glorifcação que o Santo traq para a companltia dos seus ìrmãos

Pzrtugueses, no simples motìuo da swa presença glorìosa(z).
A itwação de dádiua que <<c/tega>> e se infunde na alna da comunidade

presente é o segredo ínttmo oa a essência profunda destes painéis.
O arquétìpo litúrgico desÍe quadro da raça e da acção lusìtana está

prtíxìmo da repretentação do Pentecostet. Acentua-se apenas nele un sentì-
rnento, ou meÌltor, um estado de a/ma: a graça, qtrc uem e que se infunde,
encontra nos portugaeÍes /,tm anterìor conltecìmento e prouoca a sensação

de reencontro. O próprio mouinento gratuito traqido pela fgura central
dos paìnêis enconíroa as zutras fguras compÌerat na stla indiuidualìdade.
Não as aÌtera nem ar esuaqia - liga-as pelo qae tëm de czmam e de unìuersal(s).

Notamos ainda neste painel que a figura principal, sendo a

figura de um anio, é representada por um ser humano pois as
yestes de anjo estão colocadas por cìma do traie de um cavaleiro
do qual vemos a gola e a caraminhola. Esse cavaleiro, conforme
a dedução do Dr. Afonso Botelho estava morto à data da feitura
do painel e portanto era o Infante Santo conforme o Dr. José
Saniva foi o pdmeiro a afrrmar. A cor negra da gola também
simboliza que o cavaleiro estava morto.

As vestes com que se pintavam os anjos, sendl czn dalnática
de cor uermelha, eram idênticas às dos diáconos mártires como por
exemplo, Santo Estêvão ou São Vicente. Portanto, â vestimeÍÌta
com que a fr.guta ceÍÌtÍal estâ patamentada neste painel convinha
perfeitamente ao Íalecido Infante Santo Dom Fernando, porque
<<as vidas imoladas na guerra pela propagação da fé cristã, por seÍem
consagradas ao serviço dalgreja, davam direito às honras de diácono.
Deve talvez seÍ esta a razão canónica porque o povo chamou Santo

{fonso Botelho, E$éiìca e Enigmtítica dot Painíis, pâgs. z9 e p,
Ibidem, pâ9. 3o.
Ibidem, pâg. 3r.

e)
e)
(')
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ao Infante D. Fernando que entre os mouÍos acabou seus dias, para
se não resgatal a sua vida em troca de Ceuta, conquistada para
propagação da Fé> (1).

A cor vermelha da dalmâtica, símbolo de amor e sacdfício (2)
corresponde inteiramente ào amor e sacrifício do Infante por Deus
e pela Pâtria.

No painel está também simbolizado o aumento da propagação
da Fé pelo meio providencial do cativeiro do fnfante Santo, poÍque:
<<Quero que saibais, irmãos, que a minha situação contribuiu para
expansão do Ev-angelho, pois é notado ... como eu levo as miÀhas
cadeias por Cristo, e a maior parte dos meus irmãos, alentados com
as minhas cadeias sentem mais ânimo pan anunciar sem temoÍ a
palavn de Deus (t)r. oE tanto nas minhas prisões, como na defesa
e confirmação do Evangelho, todos vós participais da minha graçu (a).

A vara que a fr.gura pdncipal segurâ na mão esquerda é um
ráquis de folha de palmeira das tâmaras.

Como folha de palmeira, simboliza o martírio do Infante Sanro,
pois que ele quando seguia de Arzila pa:ra Fez, meteram-lhe <<por
escárneo>> Ltma yata na mão. E essa vata seria, provàvelmente,
uma nervuÍa de folha de tamareira, a âwote mais frequente em
Marrocos.

O resplendor que envolve a cabeça da frguta principal convém
tanto a um anjo como ao fnfante D. Fernando <<em santa glória>>
porque <<a Santa lgteja tem por santos os que morÍem pela sua
Santa Fé> (5).

' A van corresponde também a um atributo de São Gabriel,
pois se vê nos anjos de anunciação de quase todos os painéis que
representam esta cena. Vêmo-la, ainda, nas figuras de São Rafael,
ao conduzir Tobias.

Porém, o Arcanjo São Miguel, além de anjo custódio de Portugal,
erâ o santo de maior devoção do fnfante D. Pedro e do Infante
Santo e, portanto, o pintoÍ não deixaria de o eleger pan fr,gwa ptin-
cipal do Tríptico. De facto vemos, no Painel daPrcgação do Evan-
gelho, um anjo dentro duma porta. Ora, São Miguel era considerado
na Idade Média como o guarda por excelência daporta dos santuários,
encaregado de impedir com a sua espada a eutÍada ao demónio (6).

Deste modo se deduz que o anjo desre Painei da Pregação do
Evangelho participa das especiais funções divinas dos arcanjos

q) Henrique l.oureiro,, O Políptico do Conuento de Santo Ehii, pâg.77,
e) Dom Àntónio Coelho, O. S. 8., Curso de Lìturgìa Romana, fomo II.

pâg. 248.
e) São Paulo, Caria aot Filìpenns, t, rz,
e) Ibidem, i, 7.
(:) Gomes Eanes_ de Zurara, Crónìm do Conde D . Pedro de Meneset, pâg. +lg .(t) Louis Réau, fconogra.phìe de L'Art Crltátìen, Nouteau Testanent,-píg. 46.
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São Miguel, São Gabriel e São Rafael. É, pois, o <Alferes da ctlz>>,
o <<príncipe da milícia celeste>>, qualidade que convinha ao lnfante
D. Fernando, guerreiro da Fé, em Tânger; o mensageiro de Deus
à nação poftuguesâ; e o compânheiro e guia seguro dos mareantes

- <<Eu conduzirei são o teu filho e são to reconduzitei>> e <<Fazei

boa jornada, e Deus seia convosco no vosso caminho, e o seu anjo
vos acompanhe> (1).

Neste painel representou o pintor eclesiásticos, oradores e

lettados.
Com efeito, as personageÍÌs ou são sacerdotes ou embaixadotes

(oradores) de Portugal aos Papas ou a concílios ou letrados famosos
na arte oratória ou mestÍes de universidades, ou professotes dos
príncipes.

Aos oradores sagrados cabia, pois, a obúgaçáo de pregar e ensinar
a fé (2) aos infiéis e pagãos do mundo desconhecido a descobrir
pelos mareantes que, de pescadores de peixes passavam a pescadores
de homens.,

Assim, tudo se conjuga pan levar à dedução de que este painel
foi destinado a simbolizar a salvação das almas dos pagãos do mundo
desconhecido pela àncora da pregação do Evangelho lançada pelos
poÍtugueses, os quais, sob inspiração divina, se meteram ao mar
tenebroso para descobrir essas terras ignotas, protegidos pela Virgem
Santissima Nossa Senhora, 

^ 
Stella naris (Bstrela do mar), celestial

padroeita dos mateantes e pescadores (3), e acompanhados e guiados
pelos anjos.

Por isso o autof conjecturou para este painel e designação
de Painel da Pregação do Evangelho.

SÏMBOLÏSMO DO PAINEL DA DILATÂCÃO DA FÉ

Â figura prostrada no primeiro plano simboliza Portugal,
apóstolo dos pagãos.

Com efeito, a face com nariz torcido, olhos remelentos, barba
comprida e crâneo npado, corresponde à fisionomia de São Paulo,
o apóstolo dos pagãos.

E, pot estar a fr,guta situada no primeiro plano, mas em posição
que nenhuma personagem importante aceitarta, e por vestir uma

Livro de Tobias, 5, z6 e zr.
São Paulo, Prìmeira Carta a Timóteo, 5, :r7.
Louis Réau, Iconographìe de la Bible, Noaueau TetÍamení, pâg. 66,

e)
e)
e)
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capucha de burel apisoado que ainda hoje encontramos nos povos
serÍârÌos ãa Beha Âlta, por exemplo, leva-nos a concluir que se
ttãtã. de urna figura representando o povo português. Mas
a captcha de burel era usada também pelos pescadores pois,
ainda hoje, se vê como capa dos varinos. Então a frgwra repre-
senta o porro poÍtuguês, mareante. Porém a capwcha é também o
manto dos frades franciscanos. Por isso a frgwra corresponde ao
porro poítuguês, mareante dos descobrimentos e com o espírito
missionário de São Francisco de ir converter os infiéis e de São Paulo
para salvar a alma dos pagãos.

As vértebras de peixe que constituem as contas da camáldula
que a frgura seguÍa nas mãos representam os cristãos feitos pela
obra missionária dos mâreaÍltes.

Â posição prostÍada simboliza que o povo português recebeu
o Espírito Santo e faz o voto de se empenhar na obra da salvação
dos pagãos pois é assim a atitude em que se colocam os ordenandos
ao receber as ordens sacras quando se canta o Venì Creator Spirìtus
e fazem os seus Yotos.

Vemos, a seguir, três figuras envolvidas numa rede.
Esta rede simboliza a escolhâ, feita por Deus, dos mâreantes

e cavaleiros-meteadores, como os da companhia de pescarias de
Lagos, para eyangelizat os pagãos do mundo desconhecido, trâns-
formados de pescadores de peixes em pescadores de almas. E signi-
fica que foram escolhidos poÍque Jesus Cristo disse: <<O reino de
Deus é semelhante a vmà rede que, lançada ao maÍ, apanha toda a
espécie de peixes. Logo que ela se enche, os pescadoÍes tiÍam-na
para a praia, sentam-se e escolhem os bons para as canastras e os
ruins deitam-nos foru (1).

E porque apóstolos? Porque vestem um manto sobre uma
túnica tal como os apóstolos são, sempre, representados.

O vestuário de seda era usado pelos cavaleiros-mercadores.
Assim, Diogo de Azambuja (sâiu em teïra vestido de seda e brocado>>
quando foi pedir ao Caramansa autorização pan fundar a fottaleza
da Mina (2) e os fidalgos portugueses, mareantes dos descobrimentos,
vestiam-se com um gibão de damasco, posto sobre uma camisa de
lã, e cobdam-se com um fino manto de seda (s).

Tentemos agora identifrcar cada um dos três apóstolos.
Em primeiro lugar, notamos que as duas figuras colocadas no

segundo plano devem ÍepÍesentar apóstolos de maior categoúa
hierárquica que a situada na última fila de personâgens deste painel.

e) Euangelho de S. XIateut, :r3, 17-48.
(:) Rui de.Pina, Ç!ó!,:o del-Reì D. Jo,Ìo II, cap. II.

, e) !ev. Sidney Velch, O Descobrìmento da Áfrìca do Sal pela Europa,
Lourenço Nlarques, 1937, pâg, 168.
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Examinando as duas figuras colocadas no segundo plano nota-
mos que uma delas é muito mais nova que a outra e tem a cabeça
inclinada, por torção do pescoçot pàta o lado da outra.

Identificamos assim o apóstolo mais novo como sendo São João
Evangelista, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus na
Última Ceia. Confirmaremos esta dedução se compârarmos a fr.gtxa
com a de São João, no Âpostolado pintado no altar-mot da igreja
m triz de Monsaraz, a qual está precisamente com â mesma atitude.

Nesta mesmâ pintuÍa, verificamos que a frgura de São Tiago
Menor veste uma túnica idêntica à que se vê nas figuras dos apóstolos
do Painel da Dílataçã.o da Fé.

A figura do apóstolo velho poderia côrresponder a São Peclro
ou a Santo Ândré. Ora, o Dr. Sousa Gomes iá a havia identificado
como sendo Santo André, visto não se lhe ver a mão direita, ocupada
em seguÍar ^ ctLtz em aspa, simbolo do seu martírio (1). Mais se

nos raücarâ no espírito esta ideia, lembrando-nos que Santo André,
segundo a legenda, foi mandado por Deus à Etìópia para acudit
a São Mateus. O pintor ÍepÍesentou então no painel a figura de
Santo André pa:.z simbolizar o apostolado dos portugueses na
Africa, a F;tiópia de então.

O apóstolo colocado no último plano tem pois que ser São Tomé,
cuja categoria é inferior à dos outros apóstolos, poÍ ter duvidado
da ressurreição de Cristo. Adquirimos ^ cettez^ desta hipótese
lembtando-nos que São Tomé foi supliciado às lançadas e que
Vicente Dias, a personagem que figura este apóstolo, foi ferido na
face por uma azagaia, isto é, pelo arremesso de uma lança dos indí-
genas africanos.

Além disso, São Tomé tinha evangelizado a Índia, segundo os
poÍtugueses dessa época criam e, portanto, convinha a sua figuração
no painel, para simbolizzt o desejo de eles irem ptocurar na india
os cristãos que ainda aí possìvelmente existiriam.

A túnica branca que Lançarote da ,Franca e Soeira da Costa
vestem, corresponde à camisa branca com que eles tinham sido
armados cavaleiros.

Do até agoÍa exposto se deduz que este painel cuja simbólica
estamos analisando foi executado p^r^ simbolizar a obra da propa-
gação da fé de Cristo entÍe os pagãos do mundo desconhecido pelos
cavaleiros-mercadores poÍtugueses. Por isso o âutor reconstituiu a
sua designação como a de Painel da Dilatação da Fé.

e) A. Sousa Gomes, lrluno Conçaluet e a PinÌara Abstracta, Lisboa, 1963,
pág'rt.
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_ Neste painel vemos sòmente cavaleiros, isto é, representantes
do estado do reino dos Defensores.

O painel está, no Políptico, e também o estava no Tríptico
da Salvação das Almas, situado ao lado do painel da pregaçaà do
Evangelho cujo centro é ocupado pela fr.gura do Infanìe Santo
segurando contÍa o peito o livro dos Evaãgelhos. os cavaleiros
estão, pois, a fazer a gaarda ao livro dos Evangelhos que simboliza
a Fé. Por isso o autoÍ.conjecturou para este paine| a designação
de Painel da Defensão da Fé.

, A espora de ouro dos cavaleiros que o fnfante D. João segura
sobre a _espada, com a 

.mão- esquerda, simbolìza o sãu curgõ d.
governador e administrador da ordem de cavalaria de santialo da
Espada.

Esta mesma qualidade é simbolizada na
o qual segura a espada pela ponta.

Não vemos no colar ostentado por D.
rubi que al existiam. Isto simboliza que o
aquando da feitua do painel.

A fr.gura do fnfante D. Henrique apresenta-se com um elmo
de forma cónica sem.elhante 

-ao que osuvam os Cruzados, o que
simõoliza a sva qualidade de guerreador dos mouros, inimigos
da Fé.

, A fr,gva do Infante D. Pedro, no primeiro plano, está com a
y'bega descoberta ao passo que os seus irmãos, D. João e
D. Fernando, não o estão, nem o seu sobrinho D. Diogã. Isto
significa que, de todos estes, sòmente D. pedro havia sidõ armado
cavaleiro. A condecoração_que D. pedro usa ao peito, ganha a
combater os turcos, sirnboliza-o como cavaleiro dcfensor- da Fé
e guerreador .dos seus inimigos.

SIMBOLISMO DO PAINEL DA DEFENSÃO DA FÉ

fr.g:ura de D. Diogo,

Joãoodiamanteeo
Infante estava morto

SÏMBÕLÏSI\{Õ DO PAINEL DÔ VÔTO DA CRUZADA

A figura central está revestida com alva, amicto, dalmática e
manípulo, o que corresponde aos paÍamentos dum diácono ou
subdiácono.

- -Dát 
a beilar o Evanqelho ao Rei, tal como pertencia fazer ao

subdiácono na missa solene em presença dum príncipe.
Está aureolada pelo resplenCor da glóúa.
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Destes atÍibutos se deduz que Íepresenta um subdiácono ou
diácono falecido em cheiro de santidade. Corresponde pois, perfei-
tâmente, ao cardeal-diácono D. Jaime de Pottugal.

O facto de o Evangelho ser de São João simboliza a especial
devoção que D. Âfonso V e a Rainha D. Leonor tinham por aquele
santo evangelista.

A tradução do texto, como atïás se disse, é a seguinte: <<Já

nã.o falarei muito conrrosco, porque se aproxima o príncipe desle
mundo e em mim não tem parte alguma. Mas para qoe o mundo
saiba que âmo o Pai, e que faço o que ele me manda...>>

Vejamos agora quais teriam sido as ideias para cuja simbolização
se aproveitou esta parte do Evangelho de São João.

O primeiro período refere-se a promessa que D. Afonso V
frzera, desde que morÍer^ a Rainha D. Isabel, de se dedicar a Deus
Iogo que o Príncipe D. João pudesse reinar (1).

O segundo período simboliza o cumprimento poÍ D. Afonso V
das obrigações a ele impostas pelo Papa (Santo Padre) pata a comu-
tação do seu voto de participar na ctuzada contta os turcos, se nos
lembrarmos que naqueles tempos se dizia <<padre>> e não <<pai>.

As palavras, (para que o mundo saiba que amo o padre>,
simbolizam também a veneração que D. Afonso V quis demonstrar
pela memória do seu tio e padre (sogro) o fãlecido Infante
D. Pedro.

A cor vermelha da dalmâtica e o Evangelho cle São João simbo-
lizam a inspiração pelo Espí'iro Santo do voto de D. Afonso V,
porque são próprios das missas votivas do Espídto Santo.

A figura da Rainha D. Isabal não ostenta as jóias que lhe vemos
ÍÌo seu tetrato do Museu de Aveiro, ou sejam o anel de rubi, o brace-
lete de ouÍo e a riquíssima crespina, sendo esta substituída por
um toucado em forma de mitra. Além disso, os seus yestidos não
são do brocado rico com que se pintavam as rainhas, mas sim talhados
em simples veludo liso. Tudo isto simboliza ter a Rainha falecido
ântes da feitura do painel, pois se apresenta peÍante Deus <<honesta-
mente, com Íecato e modéstia, sem tfançâs nos cabelos, sem ouÍo,
nem pérolas, nem vestidos caros (2)>

Também se deduz o anterior falecimento da Rainha pelo facto
de ela não segurar o saltério com os dedos convenientemenle flectidos
sobre ele e de não teÍ a mão à altuta do peito, tal como a sua tia
D. Isabel, mas pendente e inerte.

O cacto do toucado simboliza o amoÍ ao seu marido, pois
vemos uma planta desta família junto a um px de namorados e na

Conde de Sabugosa,
São Paulo, Prìmeìra

e)
/2\

Ceníe D'Algo,3.^ ed., pág. 156.
Carta a Timóleo, z, 9,
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<corte do amor>> representados em Íeversos de espelhos existentes
nos museus do Louvre e de Cluny (1)

Da mesma maneita, a manga postiça tambérn Íepresenta esse
amor, pois na Idade Média as damas davam como prenda aos c .va-

leiros seus amados uma manga do seu vestido, a qual eles usavam
clobrada e pÍesa num braço ou num ombro (2).

O Rei contempla 'tristemente a frgura daquela que sempre the
tivera <<muito grande e leal amor>>, a qual <<jamais>> (3) tornaria a ver.
O seu olhar expressa as palavÍas poÍ ele ditadas: <...Nós a amámos
sempre mui muito em sua vida e agota ama;mos muito mais sua
alma...>>.

A úgura da duquesa de Borgonha D. Isabel segura, na mão
direita, um saltério cuias contas está passando. Reza, poÍtanto.

Assim reconhecemos a simbolização do seu estado de viúva:
<<Aquela que verdadeiramente é viúva e está desamparada, confre
em Deus e peça contìnuamente, noite e dia, por meio de súplicas
e oraçoes> (a).

O pintor Nuno Gonçalves, ao contrário das restaotes figuras
do painel, usa uma loba de coÍ pretâ. Deduzimos pois que ele quis
simbolizar o estar de luto e, poÍ isso, poder-se-á conjecturar que o
Pedro Gonçalves, secretário do Rei D. Afonso V e morto pelos
mouros em Benacofú fosse seu filho, no que o pintor teria muita
honra por ele morrer na cruzada contra os infiéis, defendendo a
vida do Rei.

O duque de Bragança, D. Fernando, apresenta-se de cabeça
descoberta, por ter sido armado cavaleiro. O atgau de burel que
o cobre simboliza o <<dó>> pelo falecimento do seu pai D. Afonso.
Â armadura de que está revestido simboliza o facto de ter sido um
esfotçadíssimo guerreadot dos moutos.

Â figura do conde de Viana D. Duarte de Meneses está de
cabeça descoberta, por teÍ sido armado cavaleiro, e usa traies de
cor muito escura o que simboliza o seu anterior falecimento.

SIMBOLISMO DO PAINEL DÂ VIDA E.TERNAL

As cogulas brancas de freires regulares das Ordens Militares
de que estão Íevestidos D. Duarte, D. Afonso e D. Fernando simbo-
lizam qre eles haviam sido cavaleiros da fé de Cristo e estavam
mortos (amotalhados no hábito).

Leon Gautier, Chimlr1, Londres, Phoenix House, págs, 89 e ro4.
Ibidem, pág. rit.
<Jamais>, era a divisa de D. Âfonso V.
São Paulo, Primeira Carie a Tìntiteo, 5, 5,

(')
e)
e)
e)
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D. Duarte e D. Fernando têm na cabeça o capelo com
que os cavaleiros das ordens militares dormiam, o que tam-
bém simbohza que haviam falecido, isto é, tinham adormecido
no Senhor.

Âs vestes brancas simbolizam que eles se haviam apresentado
peÍante Deus, <<santos, imaculados e irrepreensíveis>> (.), por terem
<<perseverado, firmemente fundados e incomovíveis na Fé>>.

Nuno Gonçalves teve o cuidado de pintar as golas dos traies
civis vestidos por baixo das cogulas e com cor preta pata indìcar.
que as personagens jâ haviam falecido.

O Infante Santo apoia sobre o ombro esquerdo um gÍosso
madeiro a que encosta a mão direita espalmada. A inclinação do
madeiro e a maneira como ele está sobre o ombro e é apoiado pela
mão, indicam ter o.pintoÍ querido mostrâÍ que se ttatl- dumà ctuz,
aquela que os expedicionários a TângeÍ <<puseÍam sobre seus ombros,
para seguir o caminho da santa conquista, dispondo-se a todo o
perigo e trabalho peïa santa fé, sob guarda do alferes de Jesus Cristo,
São Miguel ('z). Assim, o pintot deu à figura do Santo Infante um
atributo como símbolo do seu voluntário e pesadíssimo mafiiúo
pela fé de Cristo. <Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si
mesmo, tome â sua cfi)z, dia após dia, e siga-Me. Pois quem quiser
perder a vida perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha
causa, salváJa-á !> (3).

As figuras do Rei D. Duarte, do fnfante Santo e do Prior do
Crato D. Nuno de Góis, estão dispostas de maneira a fotmarem uma
coluna. Se nos lembrarmos que o Rei D. João I dizia serem as ordens
militates as quatro colunas do esplendor e florescência do teino,
poderemos deduzit que o pintot quis simbolizar as três ordens
militares que ainda não tinham representação do Políptico, visto
a de Santiago da Espada jâ constar do Painel da Defensão da Fé:
a de Avis, a de Cristo e a do Hospital.

Todas as personâgens pintadas neste painel jâ haviam falecido
na altura da sua feitura, tendo, portanto, recebido de <<Nosso Senhor
Deus a rcmuneração e o galardão da vida eternab> (a), destinados
aos defensores da Fé. Foi este o motivo. de o autor conjectutat
pata o painel a designação de Painel da Vida Etetnal.

e) São Paulo,_ Carla aos Colossenses, r, zz.
e) Frei João Alvates, Crónica do Infaníe Santo Dom Fernando, Ed. de Mendes

dos Remédios, Coimbta, r9rr, pitg. 24.
e) São Lucas, 9, 23-24. Negar-se a si mesmo : Renunciar à ptoptia

vontade (Gtande Dicionário da Língua Portuguesa).
(t) António Gomes da Rocha Madahil, Crónìca da Fundação do Morteito

de Jent, de Aueiro, e Memorial da Infanta Sanía Joana, Filba del-Reì D. Afoxso V,
pâg. 6+.
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A Iuz que banha as figuras simboliza <os resplendores da luz
perpétuo> entre os quais os bem-aventurados têm o seu <<eterrìo
descanso>>.

O troÍlco de ârvote, conforme o sonho de Nabucodo-
nosor (1), simboliza a descida de um santo do céu, ou sejâ, o Cardeal
D. Jaime há anos falecido e fr.gara principal do Painel do Voto
da Crwzada.

SIMBOLISMO DO PAINEL DA SANTA GLÓRIA

Neste painel encontra-se referência a três portugueses falecidos
ern 

^1rrà 
de santidade: Santo António, o Infante Santo D. Fernando

e o Cardeal D. Jaime.
Santo Ântónio, o missionário dos sarracenos, da pari.Jlcular

devoção de D. Afonso V e da Rainha D. Isabel, está representado
pela sua relíquia então existeflte na igreja deste santo em Lisboa.

O Infante Santo é lembrado pelas suas relíquias, caja caixa
Frei João Álvares tem suspensa âo pescoço.

A santa vida do caldeal D. Jaime é documentada na pâgina
do livro apresentado por Olivier de la Marche, e a presença dèste
simboliza os esforços do duque de Borgonha pal:a que fosse dada
condigna sepultura aos restos mortais de D. Pedro.

A escada que se vê no fundo do ataúde simboliza, como desco-
briu o Dr. Sousa Gomes (2), a escada do sonho de Jacob, pela qual
subiam e desciam anjos. Mostïa pois a ida pan o céu déstes ãeis
defuntos â quem Deus tinha dad-o <el galaidon, santa glória do
paraíso> (3). Por isso o autor denominou o painel como o painel
da Santa Glória.

O feitio e a cor vermelha do manto da fr.gura do defunto D. pedro,
indicam estar ela a representar um apóstolo e mártir. Â qualidade de
apóstolo convinha ao fnfante por ele ter dado em r4zo aos frades
franciscanos um eremitério em Ceuta, para nele instalarem um coÍr-
vento, <<para defensão da fé católica e p^ta conversão dos infiéis
e povos circundantes, que viviam Íro eÍÍo>. A qualidade de mártir
também convinha a D. Pedro, <<o mârtir de Alfarrobeiro>.

O corte do cabelo <<à chamorro>> coÍresponde à representação
da tonsura de São Pedro e, por ser semelhante à dos fradès menores,

q) Â. Sousa Gomes, O Sìnbolitno no Políptìco de Nano Gonçalaes, pâg. zo.
. (') Armando de Sousa Gomes, O Sinboti:no no Políptico de Nuno'èoïçataet

pâg. 26.

e) Teúatzento de D. Afonso IV.
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à simbolização do espírito missionário franciscano do Infante.
O apóstolo representado é, portanto, São Pedro.

O ataúde que se vê no ângulo superior esquerdo do painel
ÍepÍesentâ o caixão onde estavam os ossos do Infante D. Pedro.
O facto de estar aberto e vasio simboliza que os Íestos mortais do
Infante jâhaviam recebido condigna sepultura, tal como o Dr. Belard
da Fonseca decifrou na pâgina direita do livro apresentado por
Olivier de la Marche.

O comprido manto que se vê na figura, era usado pelos cavalei-
Íos, e poÍ isso foi nela colocado p^ffi. simbolizar o Infante D. Pedro
como cavaleiro da Fé.

SIMBOLISMO GERAL DO POLIPTICO

O Políptico repÍesenta uma cena de teatro de mistérios em
que os figurantes são os membros mais importantes da Nação
Portuguesa.

As personagens nele figuradas encostam-se umas às outras,
estão em atitudes de respeito e oração e a suâ expressão, um pouco
úiste, revela uma vontade inabalável.

Não se sabe de nenhuma outra composição que se lhe possa
comparar em fotça e concentração de sentimento (1).

O conjunto impõe-se-nos, mas não esmaga: é a medida do
homem-do homem livre que livremente fala em Cortes. Uma
convicção incontestável que santifica, torna religiosa a unidade
nacional livremente consentida (2).

Temos então Íro Políptico a nação poÍtugqesa ,<<todos sendo
uma unidade em Jesus Cristo(s), ,<orando... pan que Deus abra
a porta à palavra pàï o mistério de Cristo ser anunciadoo (u),
<<unânimes no mesmo sentir>> (u),,.nom só corpo e um só espírito> (6)
<<entristecidos para a penitência>> (7), <firmes na fé>> (8), e com <<a forta-
Ieza segwra no homem interior concedida pelo Pai por meio do seu
Espírito> (e).

e) Reinaldo dos Santos, Un Shalo de Piníura (r45o-r55o).
(t Vitotino de Magalhães Godinho, Os Painéis de'Nuno Gonçalaes. Canì-

nhos dt Pequisa e Hipóíeses de Trabalho, <Revista de Histório, vol.37, São Paulo,
1959, pirg. t53.

e) Sào Paulo, Carla aot Gtílatas, 3, 28,
e) São Paulo, Carta au Colosrcnset, 4, 4.
f) São Paulo, II Carta aos Coríntìos, 13, rt.
C) São Paulo, Carta aot EJéiot, 4, 4,
C) São Paulo, II CarÍa aos Coríntios, 7, 9.
(:) São Pau-lo, I Carta aos Coríxtiot, 16', 13.
e) São Paulo, Carta aot Efésios, 3, 14-:'6.
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Cristo está com a naçáo portuguesa, <Pois onde estiverem
reunidos, em meu nome, dois ou tr,ês, Eu estou no meio deles> (1).

Assim, o povo português <<alumiado da graça do Espírito
Santo e movido por divinal mistério> (2), inteiramente unido, está
firmemente disposto a defender, pregaÍ, ensinar e ptopagar a fé
de Cristo, a" gtrertear e â coÍÌyerter os infiéis e a-guiado do Espí-
rito Santo (3) -, descobrir os caminhos patz- o Evangelho ser levado
aos pagãos do mundo desconhecido païa- haver esperança da salvação
das suas almas.

Do até agora deduzido, conjectuÍou o avtoï 
^seguinte 

designação
p^ta o Políptico:

<<PoRTUGAL, DEFENSOR S,-.tpóSTOLO Oe rÉ>

e)
e)
e)

Eaangelho de São Mateus, t8, zo.
I)uaÍte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Sìtu Orbi4 pâg,
Rui de Pina, Crónica del-Rei D. João II, Cap. IL
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RECONSTITUIçÃO DE ALGUNS ASPECTOS
DA VIDA DE, NUNO GONCALVES

Nasceu perto de r4o3 pois no seu tetra;to do Painel do Voto
da Cntzada (executado cerca de 468), ^pàtenta 

a idade de 65 anos.
Aptendeu pintuta em PoÍtugal visto que tendo depois traba-

lhado na Flandres não copiou os mestÍes pintores flamengos,
mostrando a sua obra grande independência artistica.

Pelo patronímico Gonçalves (filho de Gonçalo) e pela sua
aprendizagem da afie da pintura em Portugal, é de deduzir que
tenha sido filho do pintor do Rei D. João I, Gonçalo Eanes. Assim,
teria sido criado na cotte com o fnfante D. Fernando (nascido
em t4oz) que o menciona no seu testamento (1): <Nuno Gonçalves
que foi escÍivão da Càmara>>.

Em fins de r4z9 seguiu púa a Flandres no séquito da duquesa
de Borgonha D. Isabel.

Teve assim oportunidade de se ape{eiçoar na 
^rte 

da pintura,
pois que na Flandres se encontravam os maiores mestres pintores
desses teínpos: Jean van Eyck e Robert Campin.

Porém, Jean van Eyck era pintor do duque Filipe-o-Bom e,
por isso, não tetia oficina para execução de encomendas para parti-
culares e, ainda menos, se poderia dedicar a ensinar a arte.

Nuno Gonçalves encaminhou-se então para Tournai, indo
ptaticar na ofrcina de Robert Campin, onde encontÍou os futuros
mestÍes pintores, Roger van der ïTeyden que aí entrarz- havia quatro
anos e Jacques Daret que lâ estava há três anos.

Ora, segundo afitmou P. Roland, <<a escultura e a pintura
formam em TouÍnai um todo coeso, indivisível ... unido, aliás,
numa só e mesma confrariu (2). Nuno Gonçalves deve pois ter
aprendido em TouÍnai escultura e teÍ-se aperfeiçoado na, pinturÍa,
seguindo nesta, <<uma visão sintética, modelando por planos como
um escultor e abrindo sulcos nas faces como talhadas à goivu (B).

e) Cninica do Infante Sanío D, Fernando, ed. de Mendes dos Remédios,
Coimbta, r9rr, pág. r5r.

e) P: Rollãnã, La Doabh Ecole de Tournai - Peiníare et Scultare. Mélanges
Hulin de Loo, tg1r, citado por Etik Larsen, in Les Prinitifs Flamands aa Mnsée
Mitropolitain de New York, pitg. 45.

(3) Reinatdo dos Santos, Oiío Séculosde ArÍe Portaguen,Volume r.o pág, 38.
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De Renë Halglte tira o autor os seguintes períodos (1).
<<O realismo flamengo equivale à nafixeza e paÍece ser o seu

espelho - o espelho que, aliás, como um símbolo, está presente
na obrz- de tantos primitivos do Norte. O realismo português, por
stra yez, ultrapassa a flatwreza" e paÍece tender para aquilo a que
chamarei a mais-do-qve nat:utez^. Dir-se-ia que, inebdado pela
sua conquista da ilusão de óptica, o artista jâ não se contenta com
fr,ganr. fàcilmente as coisas, com dar a simulação da sua forma, do
seu relevo, da sua matériat mas que, decidido a forçar a planura
do painel, quer dar àforma mais densidade do que ela tem; ao relevo
mais saliência; à matéria mais consistência. Â ilusão transcende-se
a si mesma e confra à presença das coisas uma concenlração e uma
violência que fazem com que esta imitação seja mais acentuada que o
original. Isto leva, muito natutalmente, a pintuÍa a adoptar. a técnica
em que este acÍéscimo se acha de facto rcalizado - a da escultura.
A densidade, o volume e a consistência que a escultura possui por
fl t:uïezà, são aqui sugeridos pela supressão dos modelados e por
aquilo a que poderia chamar-se uma aceletação de passagens. Âo
modelado contínuo dos volumes substitui-se a iustaposição ousada
e sem transição dos planos de sombra e de luz, a qual elimina as

meias tintas. Deste choque de valores ressalta a ilusão de um volume
brutalmente talhado na pedra ou na madeira>>.

Naquele tempo a cidade de Tournai eÍa um importantíssimo
centro da indústria datapeçaria. Paraafabricar, os artistas tapeceiros
íntetpretavam os câÍtões executados pelos pintores aos quais pertencia,
portânto, o carâctet artístico das composições (2).

Como nas oficinas de Robert Campin se executavam cartões
parà a fabúcação de tapeçarias (3), Nuno Gonçalves teve a oportu-
nidade de aprender a respectiva técnica.

Quanto tempo esteve o pintor na Flandres?
Por uma carta de privilégio passada por D. Àfonso Y a favor

de Nuno Gonçalves, <<pedreiro (escultor em pedra) que foi del-Rei
meu Senhor e padto> (a), sabe-se que ele tinha sido nomeado pelo
Rei D. Duarte, em 3o de Agosto de 1436, <(Ítosso pedreiro paÍa nos

e) René Huighe, A Ârte e a Àlma, pitg. z8z.
e) Reinaldo dos Santos, As Tapeçarias da Tomada de Arqila, págs. 5 8 e seg.
e) Robett Campin pintou os caÍtões p^ta a tapeç tia da Vida e Paixão

do Senbor São Pedro executada em :1443 por Henri de Beaumentiel e destinada à
capela de São Pedro em Toutnai. O seu discípulo Jacques Daret foi o autor
dos cartões pàra ^ tapeçatia da Renurreiçã0, tecida em 1449. Vide Roger-
-Ârmand-\üeigert, La Tapisserie eí le Tapis en France, Presses Universitaires de
Frances, 1964, pâgs. z8 e 44,

(t) Ârquivo Nacional da Torte do Tombo, Chancelaria de D. Afonso V,
Livro r9, folha 9 (Vide Àpêndice). Comte Â. Rackzynsky, Dictionnaire Hisíorico-
-ArïisÍìqae du Porrugal, pâg. tzo.
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haver de lavtar nossâs obras quando lhe for da nossa parte mandado
e requerido>>.

Assim, é de deduzir que ele tivesse estado na Flandres desde r43o
a meados de 1436, ou seja perto de cinco anos e meio.

Durante esse período, poderia ter executado a Pìetà de Âvinhão,
pintura que lhe foi atribuída pot J. B. Ford e G. S. Vickers(l),
e na qual René Huyghe nota os efeitos <<mais próximos dos de Nuno
Gonçalves> (2).

Então, como acima se disse, Nuno Gonçalves entrou Para o
serviço real em Agosto de rq6 mas deve ter trabalhado não como
escultor mas como pintor pois que no Políptico se vêm Íetratos
póstumos como, por exemplo, o do Infante D. Fernando que só

pode ter sido tirado de um pintado antes da partida dele para Tânger
(donde não voltou) em 22 de Agosto de 1437.

Do mesmo modo, durante a regência do Infante D. Pedto,
continuou a executar ÍetÍâtos de personagens da Cofte, pois vemos
no Políptico, poÍ exemplo: o bispo de Évora, D.Álvaro de Abreu,
falecido em t44oi o fnfante D. João, falecido em 1442; o condestável
D. Diogo, falecido em r44j; o conde de Vila Real D. Fernando de

Noronha, falecido em r44j, etc.
Seria cerca do ano de t446, que o Infante D. Pedro ordenou

a Nuno Gonçalves a execução do Tríptico do Voto da Salvação
das Almas, tendo-o ele concluido antes de zo de Maio de 449 (data
do recontro de Alfarrobeira) visto nessas três pinturas nada se veÍ
que demonstre conhecimentos posteriores a essa data.

Nuno Gonçalves aparece contrâtado para pintor do Rei
D. Afonso Y, ora nouamente, em 20 de Julho de r45o, fr.cando a
ganhar mil reais brancos por mês (doze mil teais por ano).

Em Agosto de r41 r deve ter aproveitado a ocasião da vinda
do Infante D. Henrique a Lisboa para assistir aos esponsâis da sua

sobrinha D. Leonor com o imperadot da Alemanha Frededco III,
paralhe pintar o rettato, do qual viúa a ser tirado o que hoje vemos
no Painel do Voto da Cruzada.

Por cafia de 6 de Abril de r4r2 o Rei D. Àfonso V aumentou
o mantimento (ordenado) de Nuno Gonçalves com 3432 rcais
brancos, por cada 

^no, 
e uma peça de pano dE Bristol <(parâ seu

vestio>, também anualmente.
Depois de 17 de Julho de :1454 deve ter executado o tetrãto

do conde de Monsanto D. Álvaro de Castro (o Cavaleiro Desco-
nhecido do Museu de Vaduz) em coopeÍação com o pintor João
Anes. fsto, porque este último foi contratado para pintor do rei

e) René Huyghe, A Arte e a Alma, pâg. 285, e Michel LacIotte, L'-É,coh
d'Atignon, Patis, 196o, pâg. rzz.

C) René Huyhe, A Arte e a Alrua, pâg. 285.

I tits!
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D. _A{ons9 V naquela data e a sua assinatan frgwta naquele painel
ao lado da de Nuno Gonçalves.

Em 1465 eÍlcontÍava-se Nuno Gonçalves em Barcelona, tendo_o
então recompensado com a dâdiva de um cavalo, pÍesente muito
valioso naquele tempo, o Rei de Aragão, D. pedro, filho do Infante
D..Pedro de Portugal (1). como em Barcelona não existem pinturas
atribuíveis a Nuno Gonçalves, será de supoÍ que ele aí pinòu p^ra
o Rei D. Pedro a <<Nossa senhora da conceição, qoe hojeìe erÌcontra
em Nevr York. De facto, a devoção profunda à virgem era tradição
na casa-real DoÍt-uguesa,_pelo menos desde o tempo aã nei D. Joaó I,por influência dos frades franciscanos, grandei devotos de Maria
Santíssima.

Em :1466 ou t467 teria D. Âfonso V ordenado a Nuno
Gonçalves a execução, dos três painéis para complemento do
Tríptico do Voto da Salvação das Âlmas.

Em r47o o cavaleiro dacasa real e pintor do Rei D. Afonso V,
Nuno Gonçalves, recebeu do Rei r8 r3o reais, por conta dos
zj ooo reais que ele lhe devia <<pelo feitio e custo^s> do retábulo
que fez pan a capela rcal de Sintra, dedicada ao Espírito Santo (2).

Em r47r o Rei D. Afonso V mandou a Nuno Gonçalves que
pintasse <<as obras da cidade>> em substituição do pintor Joao Eanes.
Segundo deduziu o Dr. Âdriano de Gusmão (a) erãm obrás da cidade
a_s do primitivo retábulo de S. vicente no seu altar da capela-mor
da Sé de Lisboa, sendo feitas <<à custa da Càman Municipal, por
s. vicente ser. o padroeiro da capital, pelo que lhe compêtitií tar
encaÍgo)>. Foi pois Íìo ano de t47t ou pouco depois que Nuno
Gonçalves executou os <<dois magníficos "painéis 

quatrôcentistas,
figurando dois passos dos Martírios de S. Vicente, que tudo leva
a crer sejam os restos do antigo retábulo da Sé> e se gúardam actua!-
mente no Museu Nacional de Arte Antiga (a).

No mesmo ano de r47r os poÍtugueses comandados pelo
rei D. Afonso V tomaram, no mês de Âgosto, a cidade de Aízila.

De volta a Portugal, D. Afonso Y teria ordenado ao seu pintor
Jr,Tuno. 

GonçaÌves que pintasse tão glorioso feito. Este, pãrém,
haveia sugerido que em painéis não se poderia reproduzir ,^ *rr*
dos combatentes, as casas das cidades de Arzila. fârrg.r, os navios
da frota, etc', mas que o Rei poderia documentar a suaéxtraotdinátia
façanha, com toda a grandiosidade, em tapeçarias, tal como já se

e) Ântónio Belard da Fonseca, O Mitiério dot painéfu-Os pintoret,
págs. 64 e seg.

e) Adriano de Gusmão, Nano Gonçaluer, Ed. Artis- oás. -2.

_. (3) _Adriano de Gusmão, Nano Gonçala:et, <Colecçáo S-aber>, pâg. 7je Nano Gonçalles, <Artis>, pág. r5.
e) Âdriano de Gusmãõ, Nano Gunçalaes, Ed. <Artis>, pâg. g.
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tinham feito as de César, Âníbal, Alexandre, Tnjano, etc., que
eram então muito comuns (1). Quanto à execução dessas tapeçarias,
náo haveria dificuldades, porque ele saberia perfeitamente pintar
os respectivos cartões e estes seriam fàcilmente tÍansportados em
nàvio para a Flandres onde, em Tournai, existiam as competentes
oficinas de Pasquier Garnier, tapeceiro dos duques de Borgonha.

Deste modo tedam sido fabricadas as maravilhosas tapeçarias
que hoje existem em PastÍana, localidade próxima de Madrid, as

quais aí teriam ido parar, segundo dedução do autot do presente
ttabalho, poÍ o Rei D. João III as ter oferecido ao português Rui
Gomes da Silva, o grande valido de Filipe II de Espanha que o fez
duque de Pastrana, quando veio a Portugal tratar do casamento
do então Príncipe Filipe com a Infanta D. Maria irmã do Rei de
Portugal.

Em r47z tetia o pintor cerca de 69 anos e estaria poÍtanto nas

proximidades do fim da sua carceira attistica.
Não se sabe quando morÍeu, porém, sem dúvida algama, jâ

não eta vivo em z6 de Junho de 1492, o que se prova poÍ um
documento descoberto pelo Dr. Virgílio Corteia.

Pelo retrato do doutor Nuno Gonçalves no Painel do Voto da
Cruzada se deduz ter ele sido filho do pintor de D. Afonso V,
Nuno Gonçalves e, pelo nome próprio, o fi.lho mais velho.

O pintor João Gonçalves que fez testamento em t4g3 e para
quem o autor do pÍesente trabalho propõe a designação de <<o Moço>>,
pode tet sido filho de Nuno Gonçalves além de seu discípulo. Àdmi-
tindo que ele na ocasião defazet o testamento tivesse cerca de 70 ânos,
isso dar-lhe-ia uma diferença de perto de zo anos para Nuno
Gonçalves o qual, se fosse vivo, teria nesse âno a idaãe de cetca
de 9o anos. Assim, Nuno Gonçalves ter-se-ia casado com idade
à roda dos zo anos.

Não será de estranhar a ptobabilidade de Nuno Gonçalves
ter sido simultâneamente pintor e escultor pois foram-no, pelo
menos, os seus contemporâneos Konrad Witz e Paolo Uccello e

André Beauneveu, pintor do século xrv.
Deste último diz Paul Fierens (2): <Na corte de Cados Y traba-

Ihoa de taìlÌe et de peìnture André Beauneveu, nascido provàvelmente
em ValencienÍres, que Froissart colocou eÍÌtre os primeiros dos
artistas da sua época. Os seus retratos esculturados (de Filipe VI,
de João II e de Cados V em Saint-Denis) mantêm a nobreza tradi-
cional da a:'te funerâtia francesa, verdadeiramente da estatuâria

e) João Martins da Silva Marques, ìn Congreno do Mundo Poríuguês,
<Publicações>, vol. V, pâgs. 562 e 563.(') Paul Fierens, L'Art Flamand, Libnirie Larousse, págs. 4o e 4r.
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monumental do século xrrr. Às figuras de Beauneveu dá todo o
valor uma plasticidade clássica.

Como sê disse no início do presente capítulo é possível que o
pai de Nuno Gonçalves tivesse sido Gonçalo Anes, pintor do Rei
D. João I, que aindavivia em rt de Junho de r45o poÍque, oestâ
data, o Rei D. Afonso V lhe outoÍgou 

^ 
tenç anual de quatro mil

reais e meia peça de pano de Bristol $.
Gonçalo Ânes poderi^ ter aprendido a arte de pintura com o

Mestre António Florentim, o qual veio de Florença para Portugal
<<a requerimento de D. João I, na quaüdade de seu pintoo), indi-
cando-nos este facto a influência da escola italtana em Portugal
naquela época (2). À assinatura de Gonçalo Anes no Políptico pÍova
que foi colaborador na sua execução.

Irmãos de Nuno Gonçalves seriam: o pintor João Gonçalves,
que trabalhou no mosteiro daBadia em Florença; o pintor Afonso
Gonçalves, companheiro do Infante D. Pedro em Alfarrobeira;
e o pintor Álvaro Gonçalves que executou retábulos paraD. Vasco,
bispo de Évora.

Q S-ousa Viterbo,,Notícia de Alguns Pintoret, Primeita Memória, piLg. 32,
e) Ibidem, pâe.q.
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RECONSTITUIçÃO DE ALGUNS ASPECTOS
DA VIDA DE JOÃO ANES

João Anes ou Eanes nasceu posteriormente a Setembro de r4or,
porque no mesmo mês do ano de t47t, quando foi aposentado
pelo Rei D. Afonso V, ainda não tinha a idade de setenta anos (1).
' Pode ter sido itmão do pintor Francisco Anes de Leiria e,

portanto, filho do pintor João Afonso.
Segundo investigações do Dr. Belard da Fonseca (2) seguiu

p^n aFlandres, sendo já pintot, no séquito da Duquesa de Borgonha,
a ïnfanta D. Isabel.

Vem a propósito dizer-se que a rica e poderosa Senhora
Gonçalves a que se faz rcferência no mesmo documento em que se

menciona o pintoÍ <<Ajuan>>, poÍ ser táo rica que oÍnâmentou o
seu palácio em Bruges com móveis orientais, tapeçarias esplêndidas
e belos quadros - 

estes últimos trazidos de Portugal e devidos
a pincéis de attistas portugueses - talvez fosse filha de Luls Gonçalves
o cavaleiro que tomou aos mouÍos <<uma grande e poderosa catfaca>>

e <foi achada nela mui grande úqweza de que este cavaleiro levou
fundamento de vivet sempÍe abastado> (3).

Na Flandres se teria mantido João Anes, pois ainda em :,454 ai
se encontÍava exetcendo a profissão (a).

Porém Íìesse mesmo aflo Íegressou a Pottugal visto que a t7 de

Julho, o rei D. Afonso V o <filhava>> pata seu pintor para o setvir
<<de seu ofício>> no armazém da cidade de Lisboa.

Pouco tempo depois da sua nomeação trabalhou, em colaboração
com Nuno GoÀçalvei, no ÍetÍato do conde de Monsanto, D. Álvato
de Castro (O cavaleiro desconhecido do Museu de Vaduz, no
Liechtenstein) datado de 1456.

A João Anes poderá ser atribuído o retrâto da Rainha D. Isabel,
do Museu de Aveiro, pois <<não'pode em caso algum ser obra de

António Belard da Fonseca, O Mistiri" dos Painéìs-Ot Piníoret,

Ibidem, pâg. +1.
Gomes Eanes de Zurata, Crónica do Conde D. Pedro de Meneses,pâ9. :-ry.
António Belard da Fonseca, O Misttirio dos Painéis - Os Pinlorer,

e)
pirg. 23.

e)
e)
(9

Pâ9. 42.
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Nuno Gonçalves>>(t) " u Rainha morÍeu em r4tJr ufi ano depois
da nomeação de João Ânes para pintor das obras da cidade.

Em rz de Abril de r47t, João Ânes estava, possìvelmente,
incapacitado païa o trabalho poÍque foi substituído nessa data por
Nuno Gonçalves na pintura das referidas obras.

Sabe-se isto por um dos documentos, o número 7, constantes
do Livro Vermelho do Rei D. Âfonso V (2).

Esse documento tem o seguinte cabeçalho: <<Traslado da deter-
nìnação e Regimento que El-Rei nosso Senhor ãeu à Cidade de Lisboa,
acerca da rnaneira qae os ofciais houuessem ãe ter na despesa das rendat da
dìta Cìdadts>>.

O preâmbulo da Determinação e Regimento diz: <Nós El-Rei
fazemos saber a quantos este Âlvará de Regimento nosso virem,
que pelas coÍrtas que ora mandámos tomat e pÍover dos anos passados
de quatroceÍrtos e sesseÍrta e sete, e sessenta e oito, e sessenta e nove
aos oâciais da nossa mui nobre e sempre leal Cidade de Lisboa, se
mostÍon se fãzefem algumas despesas das rendas da dita Cidade
como não deviam; e querendo a elo proveÍ como a serviço nosso
e bem da dita cidade convem, para indevidamente por semelhante
maneita não despenderem as rendas da dita Cidade, determinamos
que acerca das despesas que se ao diante houverem de fazer, se tenha
esta maneira que se segue,

Item. Primeiramente mandamos, etc., etc....>>.
São assim determinados vários <<ftens> sendo o que mais nos

interessa o seguinte: <<Queremos e mandamos isso mesmo que Joane
Anes Pintot não haja mais daqui em diante manrimento algum,
salvo Nuno Gonçalves havetá o que lhe é ordenado, e pinte por
ele as obras da Cidade>.

Outro dos itens diz: <<Queremos e mandamos que as obras da
Cidade se façam por empreitada, tendo os oficiais tal maneira que
no começo do ano, como entrarem, todos juntamento com o Veador
e Escrivão delas vão ver pela dita Cidade, e fora dela as obras que
são para fazet assim de muros, como calçadas, fontes, canos, e quais-
quer outras que se houverem de fazet; e levem consigo os mestei-
rais, e talhem com eles a dita empreitada, e âs escrevam assim o
Escrivão delas, declarando em que lugares são, e como se hão de
faze4 e o que por elas hão de haver. E o Escrivão e Vedor das
ditas obras tenham caffego de as ver, e andarem ali com os mestei-
rais, vendo se as fazem bem e como devem, dando túgança que se
acabem aos tempos que com eles for talhado>>.

e) José de Figueiredo, Introdução ao vol. I d,os Docurzcntos do <Boletim
da Âcademia Nacional de Belas-Aftes>.

,_e) Liaro Vermellto do Senbor Rei D. Afonso V,in Colecção de Linros Inéditot
da Ífistória Porluguesa, tomo III, pâg. +z+.
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O primeiro item especifica os mantimentos (ordenados) dos
oficiais (funcionários) da Câmara de Lisboa, <<por cada um ano>>.
Âssim, os três vereadores, o procurador da Cidade e quatro juizes,
dois do cíveÌ e dois do crime, ganhavam, cada um, dois mil reis
e dois moios de trigo; o juiz dos órfãos, dois mil réis; o escrivão
da Càmara, quatÍo mil e quinhentos e cinquenta e três réis e três
moios de trigo; o escrivão dos contos, sete mil réis e dois moios de
trigo; o vereador das obras, dois mil e quinhentos e oitenta e dois
réis e dois moios de trigo; um físico (médico) da Cidade, um cirurgião,
um mestre de pedraria, etc., cada um mil e cinquenta réis e dois mìios
de trigo, etc., etc.

Deste documento se depreende que João Ânes era funcionário
da Càman de Lisboa, recebendo ordenado para pintar as obras
que ela lhe mandasse fazer.

D. Afonso V teria determinado que a Cãmara deixasse de lhe
pagar. o mantimento por ele jâ não poder trabalhar, mas com a
intenção de lhe dar uma pensão de aposentação, o que fez passados
meses, como o Dr. Belard da Fonseca descobriu.

Devido ao afastamento do sewiço da Càman de João Ânes,
o pintor do Rei, Nuno Gonçalves, passaÍiâ a acamular este ofício
com o de pintor das obras da cidade de T,isboa, recebendo dois
ordenados, um do Rei e outro da Càmara de Lisboa.

Â coincidência de serem artistas contemporâneos e terem o
mesmo patforúmico leva a supof que os pintores João Anes, Vasco
Anes e Francisco Ânes de Leiria e o iluminador Gonçalo Eanes
fossem irmãos, e filhos do pintor João Afonso.
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RBCONSTITUIçÃO DA HISTORIÂ DO POLÍPTICO

Em fins de Junho de 448 foi tesgatado, por intercessão do

Infante D. Pedro, o secretáÍio do Infante Santo D. Fernando e seu

companheiro de cativeiro João Álvares (1).
^Chegado a PoÍtugal, certamente logo contou àquele Infante,

o qual u{nd^.tu t.g..tt. do reino, os PoÍmenotes da imensa ttagédia
passada pelo seu iimão, <<o qual entÍe os mouros nestes dias por
ã*rlçamJttto da santa fé catóïica fez seu acabamento>> (2), <<onde em

lugat de pão se comeu amarguro> (3)." 
Jorge Cardoso (a), refere Ão Agiotrígìo Lusitano que pclos insultos

da mooïama uo ca.dâver do Infante açoutado pelos irreverências

e ultrajes da canalha permitiu <<o Senhor que tivesse na terï depois

de morto, este género de martírio, paï no Céu lhe aumentar os

graus de glória, deixando aos prínèipes cristãos, raros exemplos

de paciência e sofrimento que imitar.>r
Emocionado D. Pedró pelo relato do heróico sacrifício do

seu irmão, imediatamente resolveu encomendat ou ordenar a Nuno
Gonçalves uma pintura em que se figurasse <uma grande home-

trrg.* de toda â Naçao Poriuguesa ao Infante Santo, Mârnx ãa

P{ttia, representado na figuta dominante da composiçãor, (u)

Ci pintor resolveu J problema que se lhe punha, de- modo
genial. Visto os estados do teino serem três - el2dqls5,defensores
ã mantedores - planeou a execução dum tríptico, conforme os

que vira na Flandres, constituido por um painel dè maiores dimen-

,lõ.r, 
"o 

meio, e dois mais estÍeitos, nos lados. Na execução deste

ttabalho teria sido ajudado poÍ seu pai o pintor Gonçalo Anes'
Por o espaço ser muito reduzido para nele pintâr trinta figuras,

Nuno Gonçatvei foi obdgado a desprezar na composição do tríptico
os aspectos fundamentaisãa petspectiva, ficando as figuras colocadas

,ro, ãif.t.tttes planos com àmanho quase igual ao das situadas à

e)
(')

Coimbr*,
(')
e)
/5\

Âdelino de Âlmeida Calado. Frei João Álures, Coimbra, ry64,pâg' 36'
Mendes dos Remédios,'Cróniía do Infann Santo D. -Fernando,
r9rt, pâg. 3.

Ibidem- oâs. a.
José Síâiv"a, Ot Painríis do Infante SanÍ0. pâg. to4'
lbidem, pirg. 166.
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frente e não havendo um ponto de vista comum nem linha de
horizonte.

Porém, trinta tguras dispostas em três painéis constituiÍiam
vmà màírtz- de retalhos se não se lhes desse um elo que as ligasse
num âspecto comum. Imaginou então o pintor fazê-las desempenhar
o papel de actores num quadro vivo de teatro de mistérios. E o
mistério seria aquele pelo qual Deus havia escolhido o reino de
Portugal como seu apóstolo viajante, pata i.r salvar as almas dos
infi.éis, convertendo-os pela pregação ou pelas atmas, e dos pagãos
do mundo desconhecido levando-ihes a àncota da salvação da
ensinança da Fé e da redenção pelo baptismo.

Para representantes de cada um dos três estados da nução foi
forçoso, evidentemente, escolher amigos, paÍtidáÍios políticos ou
colaboradores do Infante D. Pedro. Assim, não houve hwgar pan
a frguta do Infante D. Hendque, poÍ ele não tet dado o apoio incon-
dicional que aquele fnfante desejaria pata a sua elevação a regente do
reino (1). A explicação desta ausência seria dada porém pela atribuição
a D. Henrique das culpas do tremendo desastre nacional ãa tentativa
da conquista de Tânger, da qual resultou o cativeiro e moÍte entre
os infiéis do Infante D. Fernando, a fr.gura principal do Tríptico.

O problema de maior relevância que surgiu ao pintor foi o da
escolha da" fr.gura a colocar no primeiro plano do painel destinado
ao Estado dos l\{antedores, pois nenhuma peÍsonagem pertencente
a'esse braço da naçáo teria categoria parz frgurar no plano do Rei.

.Â ,solução foi, mais lJma yez, genial. O pintor colocou aI uma
frgura alegórica ÍepÍesentando o Povo Português, ao qual D. Pedro
devid" a sua situação de regente do reino, pois foram os burgueses
e os mesteiÍais de Lisboa que frzetam a revolução que tirou o governo
à rainha D. Leonot.

Passados cerca de vinte anos sobre a feitara do Tríptico do
Voto da Salvação das Âlmas, o Rei D. Âfonso V desejou cómpletar
â repÍesentação dos rnembros da sua familia nos Painéis e, ao mesmo
tempo, documentar a sua obÍa de ctuzada contta os saÍÍacenos
tal como mais tarde faúa, depois da tomada de ArztJa, mandando
executaÍ as'célebres tapeçarias existentes na igreja da colegiada de
P^stta;n , em Espanha.

Assim, ordenou ao mesmo Nuno Gonçalves que havia executado
o tríptico p^ta o Íegente D. Pedro, o qual ele tinha ao seu serviço
como pintor desde r4Jo, que pintasse novos painéis e os juntasse
aos do tríptico de modo a no políptico resultante figurarem, além

e) ...alguns tivetam que ele (o Infante D. Henrique) fora sempre mais
inclinado à parte da Rainha que à do Infante (D. Pedro).- Rui de Pina', Crtjnica
d'EI-Rei D. Afonso V, Lisboa, r9or, vol. I, pâg. A.
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dos seus prin.ipui, colaboradores e heróis da Cruzada, os amigos
da rainha D. Leonor, sua mãe, que não constavâm da representação
nacional no tríptico poÍ seÍem inimigos do Infante D. Pedro.

Ordenou ainda ao seu pintor que o mais ilustre crazado poÍtu-
guês contra os sarracenos, o fnfante Santo D. Fernando, fosse figu-
rado nos painéis como um guerreiro, pois a sua figura como um
anjo não o repÍesentava com aspecto viril.

Nuno Gonçalves tesolveu estes problemas também duma
maneira genial.

Desta vez, o grupo dos fidalgos era o mais numeÍoso e impor-
tante. Por isso, pan o Íepïesentar, o pintoÍ escolheu um painel
de tamanho igual ao do painel maior do Tríptico do Voto da
Salvação das Almas, o qual, mesmo assim, não bastava para conteÍ
todas as peÍsonâgens a frguat e, portanto, teve que pintar mais dois
painéis de tamanho aproximado ao dos painéis laterais do Tríptico.

Deste modo frcava salva a simetria: dois painéis iguais centrais
e dois painéis mais estreitos de cada lado.

Potém, a frgura do anjo avultava no painel central do Tríptico
e a simetria só poderia ser respeitada de uma maneirà: repetindo-se
essa figura.

Afortunadamente, essa Íepetição resolvia outro problema que
surgia: o de um lugar de honra, junto à frgura principal, para o
infante D. Henrique e p^r^ a infanta l). Isabel, duquesa de Borgonha.

Mas, corno salientou Kaftal, eÍa contra todas as regrâs icono-
grâfrcas Íepetir a fr,grra principal (1). Também esta dificuldade foi
brilhantemeflte afastada. Para a simetria, o que interessava, era
que â nova figura central fosse <<aproximadamente> igual à primeira.
Então o pintot viu que podia nela figurar um diácono moÍto em
fama de santidade e logo encontrou a fr.gata do cardeal D. Jaime.
Potém, paÍa que no futuro não houvesse dúvidas de quc se tr^tãva
de figuras diferentes, pintou um desenho para o tecido da dalmâtica
do cardeal D. Jaime diverso do àa dalmâtica do ã.tc rúo São Miguel
figutado pelo Infante Santo.

Como a perspectiva dos ladrilhos do pavimento no Tríptico
da ÂnunciaÇão,agsn^ jâ não se aiustava à do conjunto do Políptico,
o pintor teve que refazet o pavimento nos painéis da Pregação do
Evangelho, da Defensão da Fé e da Dilatação da Fé.

Mais verifi.cou Nuno Gonçalves que algumas das personageÍÌs
a fr,gutar enm jâ falecidas. Por isso pintou num dos novos painéis
lateraìs - o da Vida Eternal - sòmente defuntos, não tendo difi-
culdade na escolha da fr,gura paÍa o primeito plano visto o Rei
D. Duarte, pai de D. Âfonso V, haver iá morrido. Este painel

e) Adriaoo de Gusmão, O Nano Gonçalaes da Pltaldon, pâg. 28,
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foi colocado do lado externo dos outros parâ que o paraíso envol-
vesse a terfa. Deste modo, o seu painel simétrico - o da Santa
Glória, deveria ter, também, pelo menos algumas pessoas falecidas
ou a sua fepÍesentação.

A dificuldade da escolha da fi,gura para colocar no primeiro
plano_deste_último painel foi resolvida sendo aípintada a figura do
falecido fnfante D. Pedro, mâtit de Alfarrobéira e cavalãiro de
Ctisto contra. os in6éis.

Â figura do Infante Santo, como gueÍreiro, tinha, evidente-
mente_de ser pintada no painel do Tríptico do Voto da Salvação
das Almas em que figuravam os cavaleiros. Houve pois que se
aprweitar o único espaço livre existente neste painel onde fosse
possível pintar uma figura: o então ocupado pelos mantos brancos
dos cavaleiros do último plano.

Havia ainda o problema de a Infanta D. fsabel, Frei João
Álvares e o bispo D. Ãlvaro Afonso não se encontrarem em portúgal,
pois a primeira há muitos anos tinha ido para a Borgonha, o seguÀdo
também estava junto dela nessa ocasião e o terceiro se encoãtrava
em Florença desde a morte do cardeal D. Jaime. É de coniectuÍar
que essas dificuldades fossem resolvidas pelo envio à Flandres e
à ltâlia do pintor Vasco Fernandes que seria o escrivão do Rei
D. Âfonso V que Ihe fez uma Cartl- em 3 de Junho de i46o (1).

A Duquesa D. Isabel teria sugerido a este pintor que pintasse
também o livro (que ela possuiria) com a referência à novã figura
principal do Políptico, o seu falecido sobrinho, o cardeal D. Jaime.
Como o livro teria que ser segurado por alguém, Vasco Fernandes
piatou, para esse efeito, afr,gara do cronista dos duques de Borgonha,
Olivier de la Marche.

- Esta hipótese da actaação de Vasco Fernandes surgiu ão 
^rttotdo presente trabalho por a sua assinatura estar Íro livio e por lhe

parecer que os ÍetÍatos do Painel da Santa Glóda, com excepção
da frgura do falecido rnfante D. Pedro são inferiores aos Íestantes
do Políptico

Desta maneira foi levado a pensâr que, tâlvez, o Doutor João
Fernandes da Silveira não estivesse também então em portugal,
visto ser embaixador

Ny"" Gonçalves quando, cerca de 1468, ultimou os painéis
mandados fazet pelo Rei D. Afonso V, também <<actualizou>> algomas
das figuras do Triptico do Voto da Salvação das Almas. Ãssim,
às faces de D. Pedro, de,D. Jaime e de D. João, filhos do Infante
D. Pedro, deu-lhes o aspecto das idades respectivas, que então tinha

e) João_Martins_da Silva Nlarques, Devobrimentot Portagueseq Suple-
mente ao vol. I, pâg. 364.
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o pÍimeiro, e à data da sua morte, o segundo e o terceiro, não se

esquecendo de pintar de negro, a cor do traje eclesiástico, a gola
do perpunto do cardeal D. Jaime.

OutÍo problema a resolver foi o de a fr.gura de D. Pedro, filho
do Infante D. Pedro, ainda ter à cinta o estoque de condestável,
cargo de que ele havia sido destituído em t448. O pintor solu-
cionou-o pintando por cima do corsalete vermelho que ela primiti-
vamente vestia, 0 qtle se reconhece examinando nesse ponto o eìtalado da

tinta (1), o peitoral duma armadura que iria encobrir o estoque.
Para ser respeitada a simetria, houve que fazer o mesmo à frgwra
de D. Jaime.

O Políptico cuja feitura até agora Íeconstituimos teria perma-
necido, sem mais modificações, no Paço da Âlcáçova até que em 1483 o
Príncipè D. Âfonso, filho do Rei D. João II, voltou paraa companhia
de seus pais, por terem findado as terçarias de Moura.

Tempos após a chegada do Príncipe a Lisboa, o Rei seu pai ter-
-se-ia lembrado de o fazer frgwrar no Políptico completando-se nele,
assim, a ÍepÍesentação da familia rcal. Chamaria então o seu pintor
Afonso Gomes para resolver este problema. O pintor solucionou-o,
aproveitando o facto de existirem duas figuras do Rei D. Afonso V
no Políptico, uma no Painel do Voto da Ctuzada e outrâ no Pai-
nel da Pregação do Evangelho podendo, portanto, apagar vma
delas.

Âssim, a face do Rei D. João II foi pintada sobte a do seu pai
D. Âfonso V, no Painel da Pregação do Evangelho, e a face de
D. João, quando menino, no Painel do Voto da Cruzada, cedeu o
lugar à do Príncipe D. Âfonso seu filho que então tinha oito anos de
idade ou um pouco mais.

Alguns anos mais tarde, em r49r, vm brutal desastÍe roubou
a vida ao Príncipe D. Afonso que então tinJna t6 anos de idade,
e seu pai, o Rei D. João II, quereria representá-lo no Políptico
depois de morto, anàlogamente às figuras do Infante Santo e do
Cardeal D. Jaime. Houve pois que pintar a sua face sobre a do
Cardeal, o que se deduz da ndiografra da face da fr,gura principal
no Painel do Voto daCruzada, estudada pelo Dr. João Couto, assim
como pelo documento encontrado ou Bibliot..a Nacional do Rio
de Janeiro pelo Dr. Ártur da Mota Alves.

D. João II teria mandado pintar a face do seu filho sobre a
figura central dos painéis maiores, com o fim de poder tê-lo nos
altares, pois poderia fàcilmente. seÍ apresentada como figurando
S. Vicente, um jovem diácono.

C) José de Figueiredo, O PinÍor Nuno Gonçalaer, pitg. gz.
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- * Âssim, os painéis teriam sido enviados à Sé de Lisboa pelo- 
Rei,- poÍ. ÍepÍesenraÍem uma ,adoração a S. Vicente pela Naçao,
sendo pois apropljada a sua coÌocação sobre o altat do sãnto situâdo
na capela-mor do lado da epístola.

. _Na 
.Sé, os painéis teriam sido separados (se é que estavam

unidos em políptico) pois sòmente os dois maiores cabiam sobre
a banqueta do altar de s. vicente ai frcando encostadas e portanto
em posição inclinada, do_que resultou terem caido sobre elei pingos
de cera das tochas d,o altar.

Pelo documento do Rio de Janeiro sabe-se que em fins do
século xvr, começos do século xvrr, os dois painéii ainda estavam
no altar de S. Vicente, na Sé, e que, pouco depois, foram daí tirados.

No ano de 1742, o primeiro patriarca de Lisboa D. Tomás
de Âlmeida, ordenou que várias pinturas antigas existentes na Sé
fossem transferidas pata o palâcio da Mitra, èm Marvila, o qual
havia reedificado e aumentado (t) - e que nada sofreu com o terÍa-
moto de r7y5. Entre essas pinturas estavam, por certo, as do
Políptico.

- Em t834 o paço patriarcal foi instalado no antigo convento
de S. Vicente de Fora, para onde, muito provàvelmenle, se trans-
feriu tudo o que então havia no palácio da Mitra, incólume ao
terramoto (2).

Em r88z o pintor Columbano, visitando o paço, aí encontrou
Painéis, tendo imediàtamente reconhecido a frgwra do Infante
Henrique.
Os Painéis estâvam ligados, os mais estreitos, dois a dois 

- o da
Vida Eternal reunido ao da Santa Glória, o da Defensão da Fé ao
daDllatação da Fé, do que resulrava, com os dois painéis mais largos,
o do Voto da Crwzada e o da Pregação do Evangelho, um totul d.
quatro pinturas (3).

As tábuas na suâ quase totalidade tinham sido repintadas. Depois
de limpas do pó, a tinta apÍesentavâ um tom sujo, ordinário, Èem
longe da frnara e transparência que caracteriza as tintas da época,
e o vandalismo era mais evidente olhando os quadros de tiavés.
os empastamentos eÍam então fàcilmente visíveis. Âs únicas cabeças
que não tinham sido repintadas eram as dos dois monges que ocupam
o segundo e terceiro plano do Painel da Vida Eternal (Duque
de Bragança D. Âfonso e Infante Santo). Mas só estas tinhâm esca-
pado. As mãos dessas peÍsonagens tinham também sido vítimas
das fúrias dos retocadores (a).

OS

D.

ç) João Bautista de Castro, _Mapade Pgrtagal, j.u ed,, tomo III, pirg.Sl.
(:) 4dr,iano de Gusmão, Nuno Gonçabes," <Cólecçeo Saber>, íi,g: ,(;;.e) Ibidem, pâg. zo.
f) José de Figueiredo, O Pintor Nuno Gonçalues, pâg. 25.
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No ano de r9o9 o Cardeal Patriarca de Lisboa D. Ântónio
Mendes Belo autorizou que os <<Painéis>> fossem reintegrados pelo '

pintor Luciano Freire na Âcademia Real de Belas Ârtes.
Os <Painéis>> fotam fotografados ântes de o pintor começar

o seu tfatâmento.
Â pintuta primitiva desaparecia sob os vetnizes. escurecidos

e as Íepintadelas que, em mais duma época, lhe tinham sido apli-
cadas (1).

Pela limpeza dos painéis apurou-se o seguinte: algumas boas
dezenas de anos depois de concluídas, as tábuas, tendo-se deteriorado,
ou PoÍ câusâ dos terramotos ou por qualquer ovtra rãzão, foram
restauradas por pessoa ainda educada na escola chamada primitiva.
E esses ÍestauÍos foram feitos com certo cuidâdo e critério. O fito
é que seria hoje inaceitável, pois â pïeocupação de quem os realizou
era indubitàvelmente, coÍÌsertar, iludindo. E não pode dizer-se
que, por vezes, não tivesse conseguido o seu fim, porque, passado
tanto tempo, a tinta ainda não se alterou. Os seus consertos, feitos
sobre um pïepaïo de cola e cré, são sobretudo reconhecíveis pela
demasiada espessurâ e ainda pelas rugosidades que a tinta, nesses

pontos, apresenta. Passando-lhes a mão, sente-se uma maiot asPeïeza.
Essa pintura, não tem, de Íesto, a frtmeza e transparência da de

Nuno Gonçalves (2).

Luciano Freire não tocou nesses Íestauros. Deixou-os tais quais.
Todos pequenos em extensão, são apenas os seguintes: no Painel do
Voto da Cruzada, toda a boca e o olho direito da frgwa de mulher
que ajoelha no primeiro plano, em frente de D. Afonso V (a Rainha
D. Isabel), e a p^rte central da boca do Infante D. Henrique. No
Painel daPrcgação do Evangelho a paÍte média do punho do báculo
e pârte dos saios da cota de malha dos dois peÍsonagens que poisam
no primeiro plano dessa tábua (o Rei D. Afonso V e o Príncipe
D. Fernando). E é tudo o que Íesta deste primeiro e cuidadoso
restauro (3).

Mais tarde, e sem lhe fazercm â menor limpeza, o que foi
talvez a sua salvação, pois os quadros ceÍtamente tetiam saído muito
maltratados desta perigosíssima pÍova, deram-lhes um verniz gÍosso,
ordinário, cor de alcatrão, e isto feito tão inconscientemeÍrte, que,
por baixo deste verniz, se encontrar m grandes pingos de ceta,
o que é também prova de os quadros terem tido velas acesas, peÍto.
Ora, este verniz escuïeceu no fim de pouco tempo e os quadros
cleviam, na verdade, apresentaÍ, poucos anos depois, um aspecto

José de Figueiredo, O Pintor Nuno Gonçaluet, pitg, 3r.
Ibidem, p^g.tj.
Ibidem, pâg. 18.

/'1'ì

e)
ê'ì
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bem desagradâver, como se verificou quando se attattcatam as duas
camadas de tinta que cobriam este arìanjo (1).

- Então (e isto devia ter sido ainda no século xvrr), para os apÍo-
veitarem, entregaram-nos a outïo restaurador, *ur'árì", de pouco
valor e, sobretudo, .9T o espírito mau da época, não compreenãendo
o sentimento especial das tábuas que eÍâ chamado a tntai, foi verda_
deiramente desastrado, embora não vandálico, porque a pintwra
primitiva, defendida por uma dupla camada de irt^2, coritinooo
intacta. Achando um horror-o que lhe era entregue, emendou e
compôs a seu talante, retocando todas as câras e mão, . repintando
por completo carnes, armaduras e trajes (s).

Dessa época data também â tÍansformação das quatro meias
p9tl"f em dois quadros, o q-ue é prova de que esre segu;do restauÍo
foi feito posteriormente ao desmancho do rètábulo, est-ando as úbuas
iá deslocadas das suas antigas molduras, quando foram entÍegues
aos cuidados do restaurador. É isto o que èxplica o ele ter poãido
ver, naqueÌes quatío quadros, quatfo metadeJ de dois paineis idên-
ticos aos dois maiores. Fez liga4 por isso, duas a duis, as quatro
meias portas, com grossas cavilhas de ferro, que as ,.gorà.. *,
e isto em contÍaste com a ligação das outras traveìsas destaí mesmas
meias portas, todas cuidadosamente cavilhadas, da primitiva, com
toÍnos de madeira. Nesta ocasião, fotam ainda as táÉuas, primitiva-
meÍÌte de uma grande espessura, mondadas em metade (si

o último barbarismo que sofreram os quadros devé datar do
começo do século xrx e foi, certamerìte, obia de um curioso que,
nas pinturas de Nuno Gonçalves, tarvez sem fito algum, entreteve
os seus ócios. Pintou de um extÍemo ao outÍo, brocÈando as partes
cheias e as pârtes vazias, com o mesmo calor e entusiasmo (aj.

_Reintegrados os <<Painéis>> frcaram em exposição no 'úor.o
Nacional de Arte Antiga .disposros, por opinião aã Or. José de
Figueiredo, em dois_ trípticos, sendo um ãeles constituídã pelos
painéis da Dilatação da Fé, da Pregação do Evangelho e da Defensão
da Fé, ou seia o Tríptico do Voto da Salvação dãs Âlmas, e o butro
pelos painéis da vida Eternal, do voto da cruzada e da Santa Glória.

Na Exposição do Mundo Português, em t94o, os <<painéis>>,
por determinação do Dr. Reinaldo dos santos baseada na desco-
berta de Almada Negreiros e José de Bragança, foram dispostos
lado a lado, em políptico, tal como hoje os vemos no Museu Nàional
de Arte Antiga.

e)
e)
e)
e)

Jp..É d" Figueiredo, O PìnÍor Nuno Gonçalaes, pâg. 39.Ibidem.
lbidem.
Ibidem. pâ9. +t.
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A COMPOSIÇÃO DO POLÍPTICO

Compor ê a arte de organizar com sentido de unidade e
ordem os diferentes factores de um conjunto PaÍa conseguir deste

o maior efeito de 
^tr^cção, 

beleza e emoção (1).

Nas obras dos grandes mestres adivinham-se estruturas lineares
e centros focais onde conrreÍgem linhas. É indiscutível que nenhum
grande artista teve conhecimento dessas estruturas lineates e Pontos
focais. Todas essas qualidades geométricas foram ditadas instinti-
vamente. Aqueles mestres situaram os seus elementos gúando-se
por impulsos subconscieÍrtes que lhes marcavam uma otdem. As
linhas constÍutivas que agora descobdmos e anaüsamos não fotam
flunca base nos estudos prévios, nem Ítos pânos ou tábuas de que
se serviram para plasmar as suas grandes obras (2).

É indiscutível que nenhum mestre tÍaçou, antes de pintar o

seu quadro, o entÍelaçamento linear das suas relações e que foi algo
instintivo que as ditou. Mas como conheciam à perfeição a ciência
da sua afte, foi o subconsciente que ordenou todos os elementos
da sua obra, sem evidenciar os artifícios da sua formaçã,o. Se esta

saltasse à vista, o quadro estaria mal composto, A máxima aparëncia
de naturalidade e expontaneidade é o maior expoeote de perfeição
num conjunto bem ordenado (3).

Tendo o âutor do presente trabalho estudado a obra de S'Agaró
que vem citando, procuÍou encontrâr em reprodução fotogtâfrca
do Políptico, as linhas principais do seu conjunto.

Com grande espafito verificou que âs linhas de composição são

evidentes e foram ceÍtamente traçadas pot Nuno Gonçalves, antes

da pintura dos painéis, visto passarem poÍ pontos bem determinados,
em Íegra os olhos ou a boca das figuras.

Tnçadas as linhas sobre a reprodução fotogrâfrca do Políptico
e prolongando-as no sentido da sua convetgência verifica-se que
provêm de dois pontos focais situados para cima e para fora dos
ângulos superiores e extremos do Políptico e de outros dois pontos
focais situados no prolongamento da linha média longitudinal dos
dois painéis maiores.

Dos dois primeiros pontos referidos furadiam parâ os painéis
sete linhas; dos dois pontos ÍestaÍÌtes irradiam onze linhas.

Escreveu o Dr. José de Figueiredo que os quadtos de Nuno
Gonçalves (<pecam apenas por má perspectiva aérea, e, num ou
noutro ponto, pot deficiente perspectiva linear>>.

e) J. de S'Âgaró, Composicion Artistica, <Las Ediciones de Àtte>, Barce-
Iona, 3.e ed., pág. 7.

O Ibidem, págs. 38 e 39.(') Ibidem, pitg. 42.
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se nos recordarmos que este ilustríssimo crítico de arte estudou
o Políptico ainda dividido- em dois trípticos compreendemos a sua
anotação de deficiências de perspectivã ünear.

Se, também, conforme o mesmo autoÍ obsefvou, dermos ao
{rndo dos painéis a cor az,o.l que tinha primitivamente, logo se eviden-
cia-râ o grupo,de peÍsonâgefls com ó devido relevo, iestacando_se
sobte o azul do céu.

Defeitos, se os há, resultaram sòmente da dificuldade de pintar
tantas figuras em espaço relativamente apertado e não de eràs de
técnica do pintor.

IMPORTÂNCIÂ DO POLÍPTICO

Do esclarecimento d9 significado do políptico e da identifi-
cação das personagens nele representadas resultâram muitos conhe-
cimentos de especial. relevância- païa a his_tória de portugal e alguns
mesmo para a história da cultura mundial.

o Políptico constitui um documento de valor inestimável sobre
a motivação dos DescobÍimeotos, factor que, mais que qualquer
outÍo, contribuiu paÍ^ o progÍesso cultural da humanidadá.

N.enhuma nação, Portugal exceptuado, possui uma galeria de
maravilhosos retÍâtos dos seus antepassados ão século xv]
. sòmente a este pequeno país deu a providência divina o galardão
de poder venerar aquele estupendo conjorrto de figuras de aËóstolos
e defensores da Fé, doutores e maÍeaÍÌtes descobïidores do mundo
ignoto, que há cinco séculos viveram e nos olham como se agoÍa
existissem.

Sçndo inúmeras as deduções tiradas do estudo do políprico,
o autor limitar-se-á a esboçar, a seguir, um apanhado das mais impor-
tant_es segundo o seu parecer, ordenando-ó quanto às histórias da
civllização, de Portugal e da arte.

coNsrquÊNcrÂs pÂRA a rlrsrónre oa crvrr,rzeçÂo

Â motivação dos descobrimentos das terras desconhecidas
residiu, _principalmeÍìte, na profunda religiosidade dos portugueses
do século xv, a qual-os levou 

" pro.orui os pagãos, habitaníes do
mundo ignoto, para lhes salvar as almas pelo^ bãptismo e na tenta-
tiva de enfraquecer o poderio dos turcos otomanos, formidável
ameaça par'- a cristandade, pela eliminação dos lucros provenientes
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do seu monopólio do comércio das especiarias e sedas feito por via
terrestre.

A descoberta de um caminho marítimo parà a India, contornando
a Ãfrica, destruiria o monopólio cometcial das especiarias que estava

nâs mãos dos tutcos, pois elas assim poderiam vir ditectamente
païa 

^ 
Europa, sem intermediários, depois de negociadas nos locais

de odgem.
Deste modo, o poder económico . dos inimigos da Fé seria

transferido pâÍa os ctistãos dela defensores.

coNsnquÊNcrAs pÀRÂ a rlrsrónrl DE PoRTUGAL

Os Descobrimentos Portugueses foram obra de toda a naçã.o

fi.rmemente unida pela Fé de Cristo.
Â planificação desta empresa, sobre-humana pat^ tão pequeno

país, só poderia set concebida por alguém que possuisse especiais

conhecimentos adquiridos em viagens de estudo que the dessem uma
visão global nzoâvel dos ptoblemas a solucion r para mauter a

vida da naçã,o. Essa visão, evidentemente, não poderia ser adqui-
rida no âmbito extraordinàriamente restrito do Portugal de então.

Não será pois forçado o admitir-se que o Infante D. Pedro,
culto viajante e minucioso observador das riquezas das repúbiicas
italianas conseguidas 

^ttavés 
do comércio com os infiéis e, por outÍo

lado, conhecedor por experiência prípria do poderio militar destes,

fosse o cétebro planeador e a vontade incentivadora da obra dos

descobrimentos, cabendo ao Infante D. Henrique a Íesponsabilidade
da orgatização e direcçã.o da execução deste arroiadíssimo plano.

Assim, D. Pedro pretendeu conseguir a expansão tetntoúal
e económica de Portugal através da descoberta de novas tertas, do
seu povoamento quando não eram habitadas e do comércio com
os seus habitantes, no caso contrário.

De facto, no Tríptico do Voto da Salvação das Almas, o painel
Iateral colocado no lugat de honta, isto é, à direita do painel maior,
estão representados os cavaleiros-mercadofes, <<mantedores>> da

nação, e os povoadotes das ilhas da Madeira e dos Âçotes, não menos
úteis para a economia do reino.

O Infante D..Henrique dedicou-se, sobretudo, à obra de expansão

pela conquista dos tetritórios ocupados pelos sattacenos.
Assim, no Tríptico do Voto da Salvação das Âlmas, que prin-

cipalmente simboliza a expansão pelos descobrimentos marítimos,
não figura o Infante D. Henrique, o qual vem a aparcceÍ no Painel
do Voto da Cntzada inteiramente dedicado â peÍPetuar os feitos
guerreiros dos portugueses ÍÌa crwzada contfa os moufos'
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Pelos documentos que nos Íestarâm vemos que as navegações
dos descobrimentos, até à Guiné, foram na sua maioda orgatizadas
pelo Infante D. Henrique,_mas pata:ram, pràticamente, depois da
saída do goveÍno da nação do Infante D. Pedro, só sendo retòmadas,
com intensidade, no reinado de D. João II.

É de pensar pois que ao Infante D. Henrique as navegações
interessavam especialmente p^ra atingir os lugares em que se cbmer-
ciava o ouro porque este precioso metal vinha então para a Europa
transportâdo em caÍav^flas até ao norte de África, onde os vene-
zianos o compravam aos muçulmanos.

Ora, como o fnfante sabia por informações que tinha tirado
serem os lugares próximos das origens do rio Nilo aqueles em que
havia ouro, as suas empÍesas de navegações paratàm ao ser atingido
o rio Senegal pois então se julgou ser ele um braço do Nilo.

Desejava D. Henrique riquezas pâÍa seu proveito? Não. Morreu
com dívidas tendo feito uma vida muito simples e até desconfor-
tável pois nã.a há memória de qualquer alojamento mais que modesto
onde se saiba ter vivido.

D. Hendque ambicionava o ouÍo por ele seÍ ((o nervo da guerla>>
que lhe permitiria aniquilar os inimigos da Fé de Cristo.

O Políptico vem pois dar nzão âo que José de Bragança já
havia deduzido pela análise da <Crónica da Guinó>: D. pedro fez
uma política de expansão baseada ÍÌuma mentalidade comercial
-maúttma ao passo que D. Henrique, seguiu uma poiítica g,aereira-
-territorial (1).

É, incalcwlâvel o valor do Políptico como documento icono-
grâfrco p^ï^ a história de Portugal do século xv.

Com efeito estão nele as 56 frguras de maior relevância na vida
da nação, nos segundo e terceiro quaÍtéis desse século,não faltando
uma só.

Aí vemos os reis D. Duarte, D. Afonso V e D. João II, todos
os filhos do Rei D, João I (a Inclita Geração), os três primeiros
duques de Bragança e as peísonagens mais Íepresentâtival do clero
e da nobreza, letrados e cidadãos 

- mareanteJ dos descobrimentos,
guerreiros, doutores, clérigos, altos dignitários.

Lâ estâ a verdadeira efígie do Infante D. Henrique, agota
seguramente identificada, não havendo possibilidade de se poder
ver nela outÍas personagens.

Lâ está a pro.va de que o povoador da ilha da Madeira se
chamava João Gonçalves, tendo adoptado o glorioso apelido de
<<Zargo>> depois de teÍ perdido a vista do olho esquerdo-devido a

f) . V_itorino de Magalhães Godinho, Docamentos sobrc a Expantão portu-
gtten, vol. II, pitg. r33.

ü
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um ferimento sofrido em combate na tentativa da conquista de
Tânger.

Pela pÍesençâ de Gonçalo Velho se deduz que foi o seu
feito de ultrapassar o Cabo Não que teve toda a retumbância nos
descobrimentos e não o de Gil Eanes ao pâssâr o Cabo Bojador.
Seria um Íìunca acabar se o autor tentasse no preseÍlte trabalho
lembrar o interesse da representação dessas peÍsonâgens no Poliptico,
par.a as localidades onde nasceram, viveram ou morreïam ou de que
foram senhores ou prelados, para as famílias que com elas têm
parentesco e parz- a história dós feitos em que parúcipanm.

Falemos, pois, sòmente em algumas das figuras.
Para a história dalgreja eÍìcontÍamos: dois cardeais (D. Jaime

de Portugal e D. Jorge da Costa); quatro arcebispos de Lisboa
(D. Pedro de Noronha, D. Afonso Nogueira, D. Jaime e D. Jorge
da Costa); cinco bispos (D. Âlvaro de Âbreu, D. João Vicente,
D. João Manuel, D. Rodrigo de Noronha e D. Álvaro Afonso);
e dois dos fundadores da primeira congregação inteiramente nacional,
isto é, sem sujeição a ordens estrangeiras (os sacerdotes João Vicente
e Afonso Nogueira).

Para a história das casas reais da Europa e das famíüas de
Portugal encontÍamos: os reis D. Duarte, D. Afonso V e D. João II;
o Infante D. João; os três primeiros duques de Bragança (D. Âfonso,
D. Fernando I e D. Fernando II); o marquês de Valença D. Afonso;
o conde de Âvranches D. Álvaro de Âlmada; os segundo e terceiro
condes de Vila Real (D. Fernando de Noronha e D. Pedro de
Meneses); o conde de Odemira D. Sancho de Noronha; o primeiro
conde de Atouguia D. Álvaro de Ataíde; o conde de Viana D-. Duarte
de Meneses; o conde de VaÌença D. Henrique de Mene ses; o primeiro
barão de Alvito D. João da Silveira; e Gonçalo Velho, Matim de
Tâvora, Àires Gomes da Silva, etc.

Para a históda da cultura. em Portugal no século xv encon-
tÍâmos: o professor de medicina na universidade de Lisboa e primeiro
físico-mor do reino Mestre João (futuro bispo D. João Vicente);
o que foi reitor e mestÍe de leis na mesma universidade, .o doutor
dn utÍoque jute>> Diogó Afonso, por alcunha o <<Manga-Âncha>>,
o qual era o maior. teólogo e orador daquele século (1); o Mestre
de cânones na univetsidade de Salamanca, Vasco Rodrigues; o licen-
ciado em teologia, Jorge da Costa; o Ínestre da cadeka de prima
de teologia da universidade de Lisboa, D. João Manuel; o doutor
<<in utroque iure> pela universidade de Bolonha, Afonso Nogueira;
o mestre em leis pela mesma universidade, doutor Nuno Gonçalves;

, e) Francisco José Freire, Memórìas para a Hi$ória de D,João { Livto t
pâg.275.

2l
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o doutoÍ em leis, João Fernandes da Silveira; o pintor Nuno
Gonçalves equiparado por Francisco de Holanda, a Miguel Ângelo,
Leonardo da Vinci e a Rafael; os escritores, Rei D. Duarte, Infante
D. Pedro e o seu filho D. Pedro; o Rei D. Afonso V que mandou
organizar uma biblioteca no seu paço da alcâçova; o fnfante
D. Henrique e D. Rodrigo de Noronha, protectores da universi-
dade de Lisboa, etc.

coNsnquÊNcrls rrARA a srs:rónra DÁ ÂRTE

Conforme se depreende do retrato de Nuno Gonçalves no
Painel do Voto dz Crwzada, ele nasceu cerca de r4o3 sendo, poÍtanto,
contemporâneo de Van der Weyden nascido cerca de r4oo.

Nuno Gonçalves teria pois à roda de z7 anos, em r43o, quando
alnfanta D. Isabel partiu para 

^ 
Borgonha. Jâ tinha idade, portanto,

para ter adquirido uma técnica razoâveI da afie da pintura.
Na Flandres teria todas as possibilidades de estudar os processos

{e pintura al praticados, colhendo ensinamentos preciosos pan aper
feiçoar a sua técnica.

As afinidades que lhe têm sido notadas com Van der Weyden
não resultaram pois de ter sido seu discípulo visto que, além de
serem contemporâneos, este pintor só obteve o título de mestre
em Agosto de :1412.

Assim, somos levados a supor que Van der ÏTeyden e Nuno
Gonçalves se encoÍÌtraram n^ oficina de Robert Campin, em Tournai,
onde se aperfeiçoanm n arte.

Se ainda houvesse dúvidas acerca da afrrmação de Tolnay de
que Robert Campin foi o verdadeiro fundador da escola Ílamenga (1),
a identifi.cação de Nuno Gonçalves como seu discípulo.e colega de
Van der Síeyden e de Jacques Daret bastaúa pata as dissipar, ianto
mais que várias obras de Campin precedem as de Jean Van Eyck,
sobre as quais exerceÍam umâ influência certa (2).

Do a'té agora exposto se deduz que Nuno Gonçalves não pode
ter sofrido influência artistica de Van der ÏTeyden, nem de Koìrad
lVitz, recebido na corporação de pintores de Basileia, em r44 (s),
e muito menos de Thierry Bouts (nascido em r4zo) ou de Ântonello
da Messina (nascido cerca de r43o), ou de Memling (nascido cerca
de 43) ou de Van der Goes, que obteve o título de mestre em t467,
ou de Luca Signorelli (nascido em r4;o).

. e) Jacques Lassaigne, De Van Elck a Boticcelli; <Edições Skirar>, r955,
pi'g. ll.(,) Ibidem.

e) René Huyghe, A Aríe e a Alma, pág. 285.
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Notou o Dr. João Couto a semelhança de vânas cabeças pin-
tadas no painel da <<Madona del Rosário>> por Jacobello da Messina,
âlho e discípulo de Antonello da Messiná, com algumas do
<Políptico> (1)

O Dr. Belard da Fonseca também encontÍou semelhança no
desenho do <<Condottiere>> de Antonello da Messina, executado em
r47t, com duas personagens do <Políptico> (2).

. Mas, o que mais impressiona no painel da <<Madona dei Rosá-
tio>>, é a sua composição, com as cabeças dispostas em linhas oblí-
quas, tal como no <Políptico>.

Assim, não será de afastar a hipótese de Ântonello da Messina
tet sido discípulo de Nuno Gonçalves dentro do período decorrido
de Abril de 457 a Janefuo de 146o, em que esteve ausente da sua
cidade natal.

Poderemos conjecturar que Antonello tivesse sido recomen-
dado ao rei D. Âfonso V de Portugal pelo seu tio e homónimo
o Rei de Angão, Nápoles e Sicília, o qual faleceu em 1458 e foi
(mecenas de todos os artistas e literatos>> (3), merecendo o cognome
de <<Magnânimo>>.

e) António Belard da Fonseca, O Mìstírio dos Palnéis - Ot Pintores,
pág. l.

e) Ibidem, pi.C. l.
e) Àugustin Blánquez Fraile, Ili$oria de Espafra, Barcelona, t94j,

P^g'r73.
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APÊNDICE

cÂRTÂ DE NOMEÂçÃO On NUNO GONçÀLVES

PARÂ PEDREIRO DÁS OBRÀS REÂIS

Dom Afomso etc. A quantos esta c rtà virem fazemos saber
que nuno gonsalluez pedreiro que foy del Rei meu senhoÍ e padre
caja alma deus aja ÍÌos mostïou hü pdvyllegio que tynha do dicto
Senhor do qual o teeor tal he. Dom Eduarte etc. Â quantos esta

carta uirem fazemos saber que nos tomamos oÍa PoÍ nosso pedreiro
nuno gonsâlluez moradoÍ em a çidade de lixboa peÍâ nos auer de
laarar Írossas obras quando lhe fot da nossa paÍte / mandado e

Requerido. / E queremos e mandamos / que elle seia escusado
daquy en diante de pagar em nhüus Ílossos pididos nem peitas nem
em fintas nem em talhas nem seÍuyços nem emPÍestidos nem em
outÍos nhüus encarregos que per Íros nem per os concelhos sam

ou forem lançados pet qualquer guisa. / Nem seia tetor nem cutador
de nhüas pesoas I nern aja nhüu encartego nosso nem dos concelhos

I contta seu tallante. / Nem seia beesteiro do conto n€m posto em
vyÍrtena do mar. / B sse o for que seja logo tirado nem tenha cauallo
nem ârmas nem beesta de garrucha posto que tenha contia per que
o aia de teer. Nem outÍosy Pousem com ell em suas casas de morada
nem adegas nem cauallariças / nem lhe tomem pam nem vinho
nem lenha nem Roupa nem palha nem gallinhas Írem gaados nem
beestas de scella nem dalbarda I nem outra nhüa cousa de seu contÍâ
sua uontade nem sirua nem uâa servyÍ per mar nem per terta a

nhüas partees que sejam I saluo comnosco per pessoa f ou cada
húus de meus lrmaãos. / E Ílom com outta nhüua pessoa / E porem
mandamos / A todollos corregedores e Juizes e Justiças E alcaides
e meerinhos E apousentadores rìossos E da Rainha mynha molhet
E dos Ifantes meus filhos e de meus lrmaãos E aos que esto pertençer
que lhe compÍem e guardem e façam comprir e guardar esta Írossâ

c rta em todo pella guisa que em ella he contheudo / Se nom sejam

çertos os que contÍa ello forem que lho estranharemos gÍauemente
nos corpos e nos aueÍes como aquelles que nom fazem mandado
de seu Rej e Senhor. Outrosy nossa meÍçee he quell aja de teença
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em cada hü ano des primeiro dia de Janeiro que vem da Era
de iiijc e xxxbij anos em diante noue mil libras E porem mandamos
ao n(o)sso thesoureiro moor da dita çidade de lixboa E aos
escripuaaes do dicto ofiçio E a outÍos q.r"è.sqo., que depos veerem
peÍ nossos thesoureirosjnoores-que dos dinheiroJ das Rendas que
poÍ nos Reçebestes ou Receberdes lhe dem e pâguem em cada hü
ano desto dicto primeiro dia de Janeiro en diante as dictas noue
myll libras que asy de nos ham dauer da dicta teença E como lhe
pagardes os dictos dinheiros cobraae o trellado desta carta E estro-
mento de confisom E mandamos aos nossos contadores que nollos
Reçebam asy em despesa E, ell tenhaa, pera sua guarda Umde all
nom façades dada em torres uedras xxx dias dagosto diego lopez
de_Rijo afezEra de mil e iiijc e xxxbj anos. Â quaícarta ,syãprer.rr-
tada o dicto nuno gonçalluez nos pidio poÍ merçee que lia^confir-
masemos E mandasemos gua,rdar E visto seu Requeiimento / nos
ptaz del7o. / E Porem mandamos a todollos coiregedores juizes
e l-ustiças a que esta catta fot mostrada que lha compraaès e aguardees
e façaaes comprir-_e guardat como em ella he contheudo E aasy he
flossa meÍçee de lha conârmarmos E em outÍo nhüu embargo que
hüus e outros a ello ponhades Unde all nom façades dadi em a
çidade de lixboa xxiij dias de feuereiro El Rej o mandou com âuto-
ridade da Senhora Rainha sua madre como sua tetor e curador
que he E com acordo do ffante dom pedro seu tyo defensor por ell
de ,seus Regnos e Senhorio afomso esteuez de beja a fez È,ra de
myl e iiiic e xxxix anos.

À. N. T. T.- D. Afonso V-L. ry, fl. 9.



(ACHADOS)>, NÃO RELACIONADOS DIRECTÂMENTE
COM O POLÍPTICO, RESULTANTES DO PRESENTE

ESTUDO

e asóseoa oos Nós N't SÉ DE VISEU

O significado simbólico da belíssima abóbada dos nós
da Sé de Viseu deduz-se do capítulo xrv da <Crónica de
D. Duarte> (1).

<<Com a licença que o Infante teve d'El-Reí para passar, foi
mui alegre, ca depois que foi no primeiro descerco de Ceuta, em
que o fnfante D. João seu irmão foi com ele, sempre seu coração
foi guerreado do desejo de tornar em África, e ainda por este propó-
sito que ele atou em sua alma com firmes nós de muita fé, afirmou
que mudaria seu acostumado sinal em três letras, que diziam I. D. Â.;
poÍque, poï pafie significassem seu nome, a saber, Infante
D. Anrique, e todas juntas declarassem a ida em Ãfrica que sempÍe
desejava>.

Os nós da abóbada da catedral de Viseu não são pois o produto
da Íantasia de quem a atquitectou. Simbolizam a Fé atada na qlír'c
por firmes nós, ou seja, a Fé profunda e bem seguÍa.

Â DrvrsÂ oo uanquÊs DE vALENçÂ

No topo fundeiro da arca tumular do marquês de Valença
D. ,A.fonso existente na cripta da ìgteia da colegiada ãaYtla Velha
de Ourém - diz Vieira Guimarães (2) 

- 
<salienta-se â tenção ou

empÍesa do morto que dois enigmáticos guindastes, levantando uma
torcida frta gravada de quatro letras, formam. Não podemos, é ceÍto,

e) Rui de Pina, Crónica d'El-Reì D.
Portugueses, Lisboa, r9or, pâg. 66.

e) Vieira Guimarães, Trâs Mestres da

Daarte, Biblioteca de Clássicos

Ordem cle Cristo, pitg. zz7-
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hoje saber o pensamento que levou D. Âfonso a escolher o guindaste
para, sve- empresa, pois ele não o deixou esclarecido...>>

O <<Guia de Portugal> (1) refere-se à estátua jacente nos segúntes
termos: <<Repousa-1he a cabeça, de cabeleira longa e barrete mole,
segundo a moda da segunda metade do século xv, sobre duas almo-
fadas. Enverga uma longa opa, que o envolve todo até aos pés.
A tampa sepulcral sobre que o vulto assenta dir-se-ia uma colcha
rica, toda bordada a rosas. Os pés da afrIada calçadura assentam
sobre lavrada mísula. E a face glabra, envolta nas madeixas, sàbia-
mente esculpidas, respira nobreza, finura e orgulho satisfeito.
O túmulo ostenta ainda na cabeceita os escudos de armas do marquês
e no topo fundeiro a sua misteriosa divisa formada por dois guin-
dastes>).

Quem visitar o castelo de Ourém verifrcarâ que os seus portais
se fechavam com duas portas de madeira, uma de gonzos e outrâ
de guilhotina, o que se deduz pot existirem, por cima dos portais,
as fendas em que deslizavam as portas de guilhotina.

Julga o autor do presente trabalho que este facto ê único em
todos os castelos de Portugal e, portanto, seria sòmente no de Ourém
que havia guindastes destinados a movimentar as suas poÍtas de
guilhotina, dois para cada potta.

As quatro letras gravadas na fita que está píesa às cordas dos
guinriaslss lêem-se, à púmeira vista, como sendo as da palavn AUIZ
(com um u e náo com um í/ como hoje se escreve).

Âssim podemos interpretar a empÍesa do marquês de Valença
D. Afonso como a simbolização da sua tenção de exalçar a famllia
de Avis.

O PÀINF,L DE (SANTÁ CÀTÂRINA E UM DOÂDOR)>
DO MUSEU NÂCIONÂL DE ARTE ANTIGÂ

O conde de Raczynski (r) identificou, em 1846, as duas figuras
deste pequeno painel como uma pdncesa de Portugal e o Cardeal
de Alpedrinha. Â princesa não poderia ser outra senão a Infanta
D. CataÀna, pois tem os atributos da santa desse nome.- Desconhecia-se quem tinha pintado este painel, sendo vero-
símil para o Professor Reinaldo dos Santos (t), qoe nele tivesse inter-
vindo, como parceiro de Cristóvão de Figueiredo, o pintor Garcia
Fernandes.

(:) Guia de Portugal, Rjblioteca Nacional de Lisboa, tomo II, pág. 5or.
_ (t) .Comte Â. Raczynski, Let Arts en Poríagal, Patis, t846,'pbgì, t5.,
(not^ 227).

e) Reinaldo dos Santos, Oito Sécalo: de Arte Poríaguesa, vol. I, pág. ro8.
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Grande prazer. teve pois o autor do presente trabalho quando
encoÍìtrou numa petição de Garcia Fernandes dirigida ao Rei
D. João III a referência de que este rei lhe havia mandado fazer obras
em Coimbra, em São Francisco de Évora, em Leida, em Montemor,
pan a Índia, e no rettibulo de Santo Etói de Lisboa (1).

O retábulo de Santo Elói era, certamente, o existente na capela
da Senhora da Glóúa da igreja do convento de Santo Elói e da qual
o Padre Francisco de Santa Maria diz o seguinte (2): <<À outra
capela ... é dedicada à Senhora da Glória, que se festeja em dia da
Âssunção ... O retábulo dela é de pintura antiga e excelente- Ali,
se estão vendo ÍetÍatados ao natutal a Infante D. Catarina e o Cardeal
D. Jorge. Sobre o altat se vê embebido no retábulo o trânsito da
Senhora e os Apóstolos assistindo, tudo de talha e muito bem
obrado. No altat se vê a imagem da Senhora subindo ao Céu, mui
formosa e perfeita>>.

No ptólogo do livro traduzido do latim pela Ir.:fanta D. Cata-
rìna (3), napâgina 7 da edição de t79t, lê-se: <<O Íetïato desta Infanta
ao natural se vê ainda hoje na figura de Santa Catarina, Virgem e

Mártfu que está pintado no banco da capela da Assunçpo>.
Henrique Loureiro explica-nos (n) qoe o banco ow banqaeta de

altat é aquele ressalto onde se colocam os castiçais com o crucifixo
ao centro. Ora, as dimensões do painel do Museu Nacional de
Arte Ântiga correspondem à frente ãuma banqueta de altar.

Sobre a banqueta assentava o retábulo (5).
Assim se deduz que o painel era rtma predela do painel da

Assunção e como tal o classifica Luís Reis Santos (6). Foi pintado
por Garcia Fernandes durante o reinaclo de D. João III (depois
de r5zr) e as figuras que nele se vêem são os retratos dalnfanta
D. Cataina e do cardeal D. Jorge da Costa.

Â ÂuroRrA nos perNÉrs DE MoNTEMoR-o-vELHo

Ao ler a petição de Garcia Fernandes acima mencionada notou
o autoÍ o facto de ele ter executado obras para Montemor.

Ora, Luís Reis Santos (7) havia descoberto as letras M e N
nuns painéis existentes em Montemor-o-Velho atribuindo-os, por
isso, ao pintor Miguel Nunes.

Sousa Vitetbo, Notícìa de Alguns Piníores, r.e Memória, pá'g. jg.
Padte Francisco de Santa Matia, O Ceo Aberto na Terra, Lisboa, r697,

Hentique Loureiro, O Poliptico do Conuento de Sanío Elói, pág. 58,
Ibidem.
Ibidem.
Luís Reis Santos, Esludot de Pìniara AnÍìga, pirg. jz.
Ibidem,págs.3eseg.

e)
e)

píc. 437.
e)
(n)
í5)

e)
C)
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Teve então o autoÍ do presente trabalho a id,eia de procurar
outras letrâs na figura número 7 do magnífico livro de Reis Sanros,
examinando-a com uma lente,

Assim eflcontrou os dois monogÍâmas seguintes:

ro !ü?^nosto 
o monograma X -""ra as letras A-Y

o monograma 
/" decompõe-s. n"r l.rr". l{ (Ò, 

Ü
(q, 

t 
(f) , ,,que dão o nome de Garcia Fernandes (c. fls).

Os painéis de Montemor-o-Velho poderão ser pois atribuídos
a Garcia Fernandes tendo como colaboradores os pintores Miguel
Nunes e Álvaro Vieira que morâva em Lisboa em r^t2o na Ruúas
Esteiras (1) ou AntónioYaz (r), d. que há referências em documentos
datados de t537 a t563.

e)
e)

pitg. 29.

Y.Ígl-Ii". C_orreia, Pintores_Poríug-ueset dos Séculos XV e XVI, pitg. go.
Luís Reis Santos, Vasco Fernandet e ot Pintores de Visea ao Sírìo kírt,
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Nenhun país possaì en pintura uma síntese rnais nacional,

mais poderosa e maìs bela do que esta que os painêìs de S. Vicente

representam para ntis. Por wma dessas coincidências qae 0 destiro

poucas ueqes prepara, n0 momento er// qxte a alma portuguesa,

uibrante de unidade, prrídìga de esforçz, isenta de cansaço e de

crimes, desabrochaua na. saa ruais alta floraçã0, um mestre de

gério, un retratìsta dotado com as mais altas qualidades que

formam um pìntor, fxou-a na sua mais graue, mais simples,

naìs portagueta atitude de nodo que ntís contemplamos a naìs
bela ìmagem da Pátria qaando contemplamos eslas tábuas sagradas.

É precìso impor ao espírito nacìonal eúes painêìs como

uni n0u0! <<Lwsíadas>>, menos deslumbrantes do sol nitológico da

renascençtt, mas mais próximos por isso do coração Pal/itanle
da grei; urz eaocador e maraailltoso poerna composto com figwras
huraanas - aaós que nos enchem de orgullto e nos concedtrn aìnda

un P0uc0 da stn calma contida e fremente; belos antepassados

qxle n0! olham com tristeqa, nas tanbém con algwnza daqwela

esperança czln que pela Pátria sofreraru e amaram.

AFONSO LOPES VIETRA

...8 a Vós sobreexcelente Senhora, rtìsericordìosa raìnba dat
céus e iruperial prìncesa do mundo, a que zram as puras crialuras,
haanto mea entender con afeição humìldosa, porque sou certo

da obrìgação em queVos sou teúdo nuì sìngalarnrente. E Pnis de

Vós recebì aaondança porque se cumpria aqueste trabalbo, a Vós
ofereço dese.josamente aguelas graças en qae sou deaedor.

O Liuro da Virtaon Bemfeiloria,do Infante D' Pedro
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5, ntrqs
() nome de Gonçalo Anes, no Painel de S. Miguel do Museu do Prado: G. Anes.

Os nomes de

)1

srps g
Nuno Gonçalves e do Infante D. Pedro, no Painel de S. Miguel
do Museu do prado: 4-r7 Ç1onçalves) 

çQedro;
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Fig. 1 - O Rei D. Duarte ÍÌo Políptico.

Fig. 3 - O 1." Duque de Bragança
no Poliptico.

Ì

Fig, 2-Busto do Rei D. Dwte
no Palácio Fronteira.

Fig. 4*O 1." Duque de Btagança
na <Iconogtafia lusltana>
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Fig. 5 - O fnfante Smto no Painel
da Vida Eternal.

3.11

Fig. 6 - O Infante Santo num códice
do Vaticano.

Fig. 7 - Retrato de João G.o;qçalves Zargo existente
no palácio de S, LouÍenço no Funchal.

Fig. 8-João Gonçalves Zargo
no Poliptico,
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Fig. 9 - A Rainha D, Isabel no Políptico
(mtes do restauro).

Fig. 11 - O Rei D, Afonso V no Painel
do Voto da Ctuzada,

Fig. 10 - A Rainha D. Isabel numa grawn.

Fig. 1z-Busto do Rei D. Afonso V no
Palácio Fronteira.
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Fig. 13 - O Infante D. Flenrique no
Políptico.

Fig. 14- O Infante D. Henrique
numa gravura inglesa.

Fig. 15 - À face da estâtua jacente do
Infante D. Flenrique no mosteiro da Btta-

lha, pintada por Louis Dumont.
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Fig. 17-O Marquês de Valença
no Políptico.

Fig. 16 - Radiogr^fla da cabeça da fig. (19) do Políptico.
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Fig. 18-Cabeça da estátua jacente do Mar-
quês de Valença na Vila Velha cle Ourém.
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Fie. 19 - D. Fernando' 2." Duque de
- Bragan(a, no PoliPtico.

Fig. 21-D, Fetnando, 3'" Duque de
Bragança, no Políptico.
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Fig. 20 - D, Fernando, 2.o Duque de
Bragança, numa gravura.

Fie. 22-D. Fernando, 3.o Duque de
Bragança, núma gravura.





Fig. 23 - A face @ D. João II na fig. (31)
do Políptico.
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Fig,. 24 -D. João II, nas <Aracepba1eoses,,.

Fig. 26 - A face do S. Brás de Évora,
inclinada para cofronto.

Fie. 25 -À face de D. loão II
no Painel da Pregação do Evangelho.
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Fig. 28 - Condestável e Mestre de Aviz,
D. Pedro.

Fig.27 - A Rainha D. Leonor de Aragão,
mãe do Príncipe D. Fernando. Obs.: Notar

a forma inestética do nariz.
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Fie, 29 -D. Pedro no retábulo da Adora-
ção dos Magos, em Barcelom.
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Fig. 30-D. Jaime, filho do InfarÌte
D. Pedro.

Fig. 32 - Medalha do Cardeal D. Jorge
da Costa.
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Fig. 37 - Retrato de D. Jaime, existente
em,IJpton }Iouse (Inglatefra), identifi-

cado pelo arquitecto José Cortez.

Fig. 33 - A face da estátua jacente do
túmulo do Cardeal D. Jorge da Costa.
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Fig. 35 - O bispo de Viseu D. João Vicente,
no Políptico.
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Fie. 36 - O bispo de Viseu D. João Vicente-nm painel de azulejos em Arraiolos.
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Fie. 37 - O Infante D. Pedro,
no Políptico.
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Fig.38-O fnfante D. Pedro
(Retratos e Ëlogios dos Varões...)

Fig. 40 - O Infante D. João, na árvore
genealógica do 3." Conde da Feira.

Fig, 39 - O Iníante D. João, no Poliptico.
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Fie. 4l-O Infmte D. Femmdo
(o Infante Santo), no Painel da Defensão

da Fé.

Fie. 42-O Infante D. Fernando nas
<Anacephaleosesr.

Fig. 43 - O Rei D. João I f,uma estampa
do Museu de Àweiro.
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Fig. 44 - O Conde de Avranches, D. Alvaro

de Àlmada, no Políptico.

Fig, 46 - Retrato de Aires Gomes da Silva,
no Poliptico.
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Fig.47 * Cabeça da estátua de Àires Gomes
da Silva em S. Marcos de Tentúgal.
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Fig. 48 - Nossa Senhora da Conceição
( Museu Metropolitano de New York).

Fig. 49 - Pintura de um museu de Marselha (cerca
de 1460-1470), Obs.: Notar a existência de uma por-

ta e três frestas na abside.
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ADENDA E CORRIGENDÀ

Pâg. z3g *

Elimioar, na linha zz.a, a palavra <<cadas>.

P'âg. 264

Eliminar a ftase: <Â_ espada que sustenta, otnada com plâcâs de ouro,
. dêve repr.esentar a que -o Infante reèebeu de sua mãe D. Filipa de Lencasfté' Eara combater na tomada de ceuta pois, para ser ietratado, não deixaria de aI usaf)., Substituir a frase eliminada pela seguinte: <O estoque que tem à cinta

ê z insígnia do seu cargo de geral-capitaõ da guerto (1). '

Pá'9. 279

. Âcrescert^t,.a Seguir a (l): <O triângulo simboliza também a fé de
Cristo, no qual existemã verdadeira .atte, aíma e divindade>>(2).

Pâg. 3oo
Eliminar a frase: <A assinatura de Gonçalo Ànes no políptico prova que' foi colaborador ÍÌa suâ execução).

Pâg; 3o9

Eliminar a frase I <<Na execução deste tabalho teria sido aludado por seupai o pintor Gonçalo Anes>.

Pâ9. 33r
Acre*scentâr: <José Moreira de Campos, O Infante D. Henrique e ot Desco-

brim en tu Po r t ugue se s >>.

*

Lisboa, ry56, pirg. g5.

. _ e) - _Frei Âlvaro Pais, Espelho d9s le.-r estabelecimento do texto e trâdução
do Dt. Miguel Pinto de Menìses, Lisboa, 1955, Vol. I, párg. l.
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